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ΠΡΟΛΟΓΟ
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη γεσξγίαο αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο
δπλακηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο. Καιχπηνπλ έλα
επξχηαην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ παξαγσγή βηνκεραληθψλ εηζξνψλ θαη
πξψησλ πιψλ γηα ηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη φιε ηε
δηαηξνθηθή αιπζίδα απφ ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε κέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Οη ρηιηάδεο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά ζην πιαίζην ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο
θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκνχλ θαη
λα πξνβιέπνπλ ηηο επηπηψζεηο πνιιψλ ξαγδαία κεηαβαιιφκελσλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, νη δηεζλείο εμειίμεηο, νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, θιπ.
Τν κέιινλ ηνπ θιάδνπ απηνχ, ν νπνίνο είλαη ν κεγαιχηεξνο κεηαπνηεηηθφο θιάδνο ηεο ρψξαο,
ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Όπσο είλαη θπζηθφ, ηα
ζηειέρε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα θαηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο θαη λα έρνπλ
ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζηνλ ρψξν ηεο Τερλνινγίαο
Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο.
Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηνκέα Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο έρεη νδεγήζεη, ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηε
δεκηνπξγία εηδηθψλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κε αληηθείκελν ηελ
Οξγάλσζε θαη Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (Agribusiness Management, θιπ)
Τν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Οξγάλσζε θαη Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ
& Γεσξγίαο, ιεηηνπξγεί απφ ην 1998 ζην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο ηνπ
Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο Επηζηήκεο θαη
Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε ζχκπξαμε Καζεγεηψλ ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαζψο θαη Καζεγεηψλ
Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ (Université Paris-Dauphine, Imperial College-University
of London, University of Bath).
Τν αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οξγάλσζε & Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ θαη
Γεσξγίαο αλήθεη ζε επηζηεκνληθή πεξηνρή πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη είλαη ην πξψην πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηελ Ειιάδα. Η αλάγθε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ κε άξηηα θαηάξηηζε θαη
γλψζεηο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο είλαη πνιχ κεγάιε,
φρη κφλν ζηελ Ειιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη επηρεηξήζεηο
Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα θζίλνπζα πξσηνγελή αγξνηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πξνκεζεχεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο αλαγθαίαο πξψηεο χιεο θαη
αθεηέξνπ θαιείηαη λα ηξνθνδνηήζεη κηα πνιχ απαηηεηηθή, θαη ζε κεγάιν βαζκφ
απειεπζεξσκέλε αγνξά.
Τν Πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηελ πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ, ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζηε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ απαηηεί βέιηηζηα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, πςειή πνηφηεηα θαη ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο, παξάγνληεο πνπ
ζπληζηνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Η επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ απηνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν,
έρνληαο απνθηήζεη ην απαξαίηεην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο
ζχγρξνλεο θαη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.
Ο Δηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Π. Σνιδάηνο
Καζεγεηήο ΓΠΑ
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ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ηνπ ΠΜ Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο

1. Ζ δνκή, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη παξαθάησ, εμεηδηθεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο1, θαη ξπζκίδνπλ κε εληαίν
ηξφπν ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, ηα νπνία
δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, αιιά είηε παξέρνληαη γη‟ απηά ζρεηηθέο
εμνπζηνδνηήζεηο απφ ην λφκν, είηε ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΗΓΡΤΖ- ΚΟΠΟ
Τν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Οξγάλσζε & Δηνίθεζε
Επηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 10 έσο 14 ηνπ Ν. 2083/92 (ΦΔΚ 159/92), ηεο απφθαζεο Β1 200/19.3.93 ηνπ
ΥΠΔΠΘ, ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ Ν. 2327/95 (ΦΔΚ 156/95) θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν. 2454/97 (ΦΔΚ 7/97). Οξγαλψλεηαη απφ ην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα
Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ ηνπ ΓΠΑ.
Σηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη :
α) ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ηεο
Οξγάλσζεο & Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο θαη
β) ε δεκηνπξγία ζηειερψλ πςειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο πνπ
ζα ζπλδπάδνπλ γλψζεηο, ηφζν ζε κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, φζν θαη ζε
ηερληθέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηρείξεζεο.
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Τν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα

4

ΑΡΘΡΟ 2
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ
Τν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πεξηιακβάλεη δχν επίπεδα ζπνπδψλ:
1. Τν επίπεδν πνπ νδεγεί ζηνλ πξψην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ην
Μεηαπηπρηαθφ Δίπισκα Εηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο.
2. Τν επίπεδν πνπ νδεγεί ζηνλ δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ην
Δηδαθηνξηθφ Δίπισκα ζηνλ Τνκέα ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΧΖ
Τα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθηφο ηεο Σπγθιήηνπ, είλαη:
(α) Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ)
Απαξηίδεηαη απφ κέιε ΓΔΠ ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ Δηδηθήο Σχλζεζεο ησλ
ζπλεξγαδνκέλσλ Τκεκάησλ θαη δχν κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Ζ Εηδηθή
Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα
1. Τελ έγθξηζε πξνηάζεσλ γηα ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ
θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
2. Τνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ Σπκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ
3. Τνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ
4. Τνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
5. Τελ απνλνκή κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ
6. Τε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
7. Κάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ.
(β) Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή (ΣΔ)
Απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε ΓΔΠ, δχν απφ ην Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
αλάπηπμεο θαη έλα απφ ην Τκήκα Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ, απφ απηά
πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν. Ζ Σπληνληζηηθή Επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΔ-ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
α. Αξηζκόο Δηζαθηέσλ
Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ πνπ εγγξάθνληαη θάζε έηνο ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ νξίδεηαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή, χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο Επηηξνπήο.
β. Τπνςεθηόηεηεο
Σην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, Θεηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη ζπλαθψλ επηζηεκψλ ηεο εκεδαπήο, ή
αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Τκεκάησλ ηεο αιινδαπήο ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ.
Αίηεζε κπνξνχλ επίζεο λα ππνβάινπλ θαη φζνη πξφθεηηαη λα νινθιεξψζνπλ ηηο
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη έγθαηξα λα
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε φηη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία φια ηα καζήκαηα θαη ηελ
πηπρηαθή εξγαζία (φπνπ απαηηείηαη).
γ. Γηαδηθαζία εηζαγσγήο θνηηεηώλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
θαη Γηθαηνινγεηηθά Τπνςεθίσλ
Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν
κε ηελ νπνία πξνζθαινχληαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο.
Δηδηθφηεξα, ε αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη:
Τε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ
(επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν, δηάξθεηα, θιπ.).
Τνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, θαζψο θαη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά.
Τα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ.
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ:
1. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
2. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίσζε φηη ν ππνςήθηνο εμεπιήξσζε ηηο εθπαηδεπηηθέο
ηνπ ππνρξεψζεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο,
ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηε ζρεηηθή αξρή.
3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ καζεκάησλ, καδί κε ηε βαζκνινγία ηεο
πηπρηαθήο κειέηεο φπνπ απηή απαηηείηαη. Σηηο πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ δελ
έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο, πεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ
ήδε νινθιεξψζεη θαη ηα καζήκαηα πνπ ππνιείπνληαη.
4. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαηά πξνηίκεζε απφ Καζεγεηέο Τξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ή Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο.
5. Γίπισκα ή πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο, θαη Διιεληθήο
γιψζζαο γηα ηνπο αιινδαπνχο.
6. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο.
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7. Πηζηνπνηεηηθά ή δηπιψκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ν ππνςήθηνο θαηέρεη.
8. Σηνηρεία ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ ππάξρνπλ.
9. Γήισζε απνδνρήο ππνρξέσζεο γηα παξνρή επηθνπξηθνχ έξγνπ.
Απνιχησο απαξαίηεηα ζεσξνχληαη ηα πξψηα έμη δηθαηνινγεηηθά.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ Ν.3685/2008 (παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4)
θαη ηνπ Ν. 2327/95 (παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 16)
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δηπιψκαηνο Proficiency
(Cambridge ή Michigan) ή ηζνδχλακνπ άιινπ ηίηινπ ή λα έρνπλ επηηχρεη
βαζκνινγία ζε δηεζλνχο θχξνπο εμεηάζεηο (TOEFL, IELTS, θιπ), φπσο απηά
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
πξνθήξπμε. Δπηπξφζζεηα, γηα ηνπο αιινδαπνχο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε
γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζπλεθηηκψληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
Γεληθφο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ.
Πξνεγνχκελε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, εθφζνλ ππάξρεη.
Σρεηηθή επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία.
Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο ππνςεθίνπο, επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.
Σπλέληεπμε.
Άιια πξνζφληα, πνπ απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά (π.ρ.
Βαζκνινγία ζην GMAT ή άιιν ζπλαθέο ηεζη)
Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή
Δπηηξνπή.
Ζ εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπ
αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ, πνπ πεξηέρεη έλα ζχλνιν πξναπαηηνχκελσλ
γλψζεσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην επξχηεξν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ησλ Τκεκάησλ
πνπ ρνξεγνχλ ην Μεηαπηπρηαθφ Δίπισκα Εηδίθεπζεο.
Ζ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή κπνξεί δεηήζεη απφ θάπνηνλ ππνςήθην λα
παξαθνινπζήζεη πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα
ηελ νινθιήξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ ππφβαζξνπ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα (πιήξνπο θνίηεζεο) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Δηπιψκαηνο Εηδίθεπζεο
είλαη ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα.
α) Πξψην Δμάκελν (Φζηλνπσξηλφ): Αξρίδεη ηελ πξψηε Γεπηέξα ηνπ Οθησβξίνπ
θαη δηαξθεί δεθαεπηά εβδνκάδεο.
β) Γεχηεξν Δμάκελν (Δαξηλφ): Αξρίδεη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ θαη δηαξθεί επίζεο δεθαεπηά εβδνκάδεο.
Οη δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θάζε εμακήλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή
ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ.
γ) Τξίην εμάκελν (Θεξηλφ): Λήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Σεπηεκβξίνπ,
αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ε νπνία
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα
Δηδίθεπζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο
απηήο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ εμακήλνπ, ν θνηηεηήο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
επηβιέπνληνο, κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ γηα ηελ
ππνβνιή ηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ παξάηαζε απηή απαηηνχληαη:
Α. Έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο (πνπ ππνβάιιεηαη απφ θνηηεηή θαη
επηβιέπνληα) απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
Β. Δγγξαθή ζην Πξφγξακκα γηα έλα επηπιένλ εμάκελν.
Υπέξβαζε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, ρσξίο ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ νδεγεί ζε
δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή, κεηά απφ απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο λα
κεηαβάιιεη ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο.
Ζ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνηηεηή θαη
εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ
θαη γηα πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ αλαζηνιή
ηεο θνίηεζεο ηνπ θνηηεηή. Γηα ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο απνθαζίδεη ε Εηδηθή
Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή θαη ν ρξφλνο αλαζηνιήο δελ πξνζκεηξάηαη ζηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ- ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
α. Μαζήκαηα
Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα. Σην δηάζηεκα απηφ θάζε
θνηηεηήο πξέπεη λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία δέθα (10) καζήκαηα θαη ηε
Μεηαπηπρηαθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ
πξνζθέξνληαη είλαη εηθνζηέλα (21) απφ ηα νπνία έμη (6) είλαη ππνρξεσηηθά. Σε θάζε
έλα απφ ηα δχν πξψηα εμάκελα νη θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο παξαθνινπζνχλ ηξία
(3) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη δχν (2) επηινγήο.
Τν πξφγξακκα καζεκάησλ αλά εμάκελν δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ

1ν Δμάκελν (Φζηλνπσξηλό)
1.
2.
3.

Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
(Elements of Management)
Φξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε
Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ &
Τξνθίκσλ

Γχν εθ ησλ θαησηέξσ:
Οηθνλνκηθά:
4. Οηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ
5. Λνγηζηηθή
6. Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο
7. Σηαηηζηηθή γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο
8. Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
Τερλνινγηθά:
9. Γεληθά Θέκαηα Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ
10. Αλάπηπμε Νέσλ Πξντφλησλ
2ν Δμάκελν (Δαξηλό)

11. Δπηρεηξεζηαθή Σηξαηεγηθή
12. Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ
13. Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε

Γχν εθ ησλ θαησηέξσ:
Οηθνλνκηθά:
14. Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή
15. Δηδηθά Θέκαηα Μάξθεηηλγθ
16. Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο Εήηεζεο Τξνθίκσλ
17. Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
18. Σηξαηεγηθφο Σρεδηαζκφο Δπηρεηξήζεσλ
19. Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Τερλνινγηθά:
20. Δηδηθά Θέκαηα Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ
21. Πνηνηηθφο Έιεγρνο θαη Σπζηήκαηα Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο

Σεκείσζε:
-

Οη θνηηεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδαρζεί Τερλνινγία Τξνθίκσλ, επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά ην
κάζεκα «Γεληθά Θέκαηα Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ».

-

Οη θνηηεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδαρζεί Λνγηζηηθή, , επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά ην κάζεκα
«Εηζαγσγή ζηε Λνγηζηηθή».
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Κάζε κάζεκα δηαξθεί 30-36 ψξεο θαη ιακβάλεη έμη (6) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).
Έλα πξναηξεηηθφ κάζεκα ζα δηδάζθεηαη κφλνλ εθφζνλ ην δεηήζνπλ πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ θνηηεηέο.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ, είλαη ππνρξεσηηθή. Γηα
απνπζίεο πεξηζζφηεξεο ηνπ 1/5 ησλ σξψλ ησλ καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ ή
ζεκηλαξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, γλσκνδνηεί ε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ παξνρή ή φρη δηθαηψκαηνο εμέηαζεο θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν.
Απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο εμέηαζεο ηζνδπλακεί κε απνηπρία.
β. Δμεηάζεηο
Οη θνηηεηέο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε φια
ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. Σην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ,
δηελεξγνχληαη εμεηάζεηο ζε θάζε κάζεκα πνπ δηδάρζεθε. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε
αξηζκφ καζεκάησλ έσο θαη δχν αλά εμάκελν, νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα
επαλεμεηαζηνχλ ζηα ίδηα καζήκαηα θαηά ηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Σε
πεξίπησζε θαη δεχηεξεο απνηπρίαο έζησ θαη ζε έλα απφ απηά δηαθφπηεηαη ε θνίηεζή
ηνπο. Οκνίσο, δηαγξάθνληαη απφ ην Πξφγξακκα θαη θνηηεηέο πνπ απνηπγράλνπλ ζε
πεξηζζφηεξα ησλ δχν καζεκάησλ ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν. Δμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή.
γ. εκηλαξηαθέο δηαιέμεηο
Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζπκπιεξψλεηαη κε ζεκηλάξηα απφ εξεπλεηέο
αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, επηζηήκνλεο θχξνπο ή ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ, ζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ζέκαηα. Ζ
παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ιακβάλνπλ έμη
(6) επηπιένλ πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ
θάπνηνο θνηηεηήο απνπζηάζεη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ 1/5 ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ απηά
είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη έλα επηπιένλ κάζεκα επηινγήο γηα λα
ζπγθεληξψζεη ηηο απαηηνχκελεο πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο.
δ. ύκβνπινο Καζεγεηήο
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο
Επηηξνπήο, ε Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή νξίδεη γηα θάζε θνηηεηή, ν νπνίνο
παξαθνινπζεί ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πνπ νδεγεί ζηελ απνλνκή
Μεηαπηπρηαθνχ Δηπιψκαηνο Εηδίθεπζεο, Σχκβνπιν Καζεγεηή. Ο θνηηεηήο
ζπλεξγάδεηαη κε ην Σχκβνπιν Καζεγεηή γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη αξγφηεξα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Εξεπλεηηθήο Εξγαζίαο.
Δίλαη δπλαηφλ έλαο θνηηεηήο κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Σπληνληζηηθή Επηηξνπή λα
δεηήζεη αιιαγή Σπκβνχινπ Καζεγεηή, αθνχ εθζέζεη γξαπηψο θαη επαξθψο ηνπο
ιφγνπο. Ζ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή απνθαζίδεη επί ηνπ αηηήκαηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο Επηηξνπήο θαη ηηο απφςεηο ηνπ
Σπκβνχινπ Καζεγεηή.
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ε. Απαιιαγή από παξαθνινπζήζεηο θαη εμεηάζεηο
Ζ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή κεηά απφ πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Επηηξνπήο
κπνξεί λα απαιιάμεη θάπνηνλ θνηηεηή απφ ηελ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη
εμέηαζε καζεκάησλ, πνπ απηφο έρεη πηζηνπνηεκέλα επαξθψο παξαθνινπζήζεη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζε αληίζηνηρν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ΑΔΗ ηεο
ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο.
ζη. Δπηθνπξηθό Δθπαηδεπηηθό Έξγν
Ζ Σπληνληζηηθή Επηηξνπή κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο θνηηεηέο επηθνπξηθφ (δηδαθηηθφ,
εξεπλεηηθφ/ δηνηθεηηθφ) έξγν.
δ. Μεηαπηπρηαθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία
Πέξαλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, ν θνηηεηήο πνπ παξαθνινπζεί ην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη Μεηαπηπρηαθή Εξεπλεηηθή
Εξγαζία, ην ζέκα ηεο νπνίαο, επηιέγεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Επηβιέπνληα
Καζεγεηή θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή. Ζ παξαθνινχζεζε
θαη εμέηαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Εξεπλεηηθήο Εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηξηκειή
Δμεηαζηηθή επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ, ζηελ νπνία ην έλα κέινο είλαη ν Δπηβιέπσλ
Καζεγεηήο. Ζ επηινγή ησλ κειψλ ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ
Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή κε βαζηθφ θξηηήξην ηε ζπγγέλεηα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ κε ην πεδίν έξεπλαο ηνπ ζέκαηνο.
Αξρηθά, καδί κε ηελ πξφηαζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ν επηβιέπσλ ζπλππνγξάθεη
κε ηνλ ππνςήθην θαη κεληαίν ζρέδην εθπφλεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο,
νξίδνληαο θνκβηθά ζεκεία (milestones) γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ. Τνπιάρηζηνλ
κηα θνξά ην δίκελν, ν επηβιέπσλ θαη ν θνηηεηήο θαηαζέηνπλ ζην Πξφγξακκα
“Πίλαθα πξνφδνπ Μεηαπηπρηαθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο”, ν νπνίνο ζπγθξίλεη ηα
πξνγξακκαηηζζέληα κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα, δηθαηνινγψληαο ηπρφλ απνθιίζεηο.
Μέξνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Εξεπλεηηθήο Εξγαζίαο κπνξεί λα εθπνλεζεί ζε
εγθεθξηκέλα απφ ηε Σπληνληζηηθή Επηηξνπή ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο.
Ζ εθπφλεζε ηεο Δξγαζίαο νινθιεξψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ζεξηλνχ εμακήλνπ,
δειαδή δψδεθα κήλεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπνπδψλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί
δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο Δξγαζίαο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, ν θνηηεηήο,
κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Επηβιέπνληνο Καζεγεηή, κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ελφο
αθαδεκατθνχ εμακήλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ παξάηαζε απηή
απαηηνχληαη:
Α. Έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο (πνπ ππνβάιιεηαη απφ θνηηεηή θαη
επηβιέπνληα) απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
Β. Δγγξαθή ζην Πξφγξακκα γηα έλα επηπιένλ εμάκελν, κε αληίζηνηρε
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.

11

Ζ Μεηαπηπρηαθή Εξεπλεηηθή Εξγαζία αλαπηχζζεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ
θνηηεηή ζε αλνηθηφ αθξναηήξην. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Εξεπλεηηθήο
Εξγαζίαο, γίλεηαη κε ηελ θιίκαθα 0-10. Δπηηπρήο ζεσξείηαη ε βαζκνιφγεζε κε
βαζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 6,5. H βαζκνιφγεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Εξεπλεηηθήο
Εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, ηηο γλψζεηο ηνπ θνηηεηή θαη
ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Οη πεξηιήςεηο φισλ ησλ κειεηψλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θαη πξναηξεηηθά ην θείκελν θαη ε παξνπζίαζε, εθηφο αλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο, ε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη απφ ηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Εξεπλεηηθήο Εξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Σπληνληζηηθήο
Επηηξνπήο, λα ραξαθηεξηζζεί “εκπηζηεπηηθή”, νπφηε αλαπηχζζεηαη θαη
ππνζηεξίδεηαη κφλν ελψπηνλ ηεο Εμεηαζηηθήο Επηηξνπήο θαη δελ δεκνζηεχεηαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Σπληνληζηηθή
Επηηξνπή.
Σε πεξίπησζε απνηπρίαο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο, ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα επαλεμεηαζζεί γηα κηα αθφκε θνξά, φρη
αξγφηεξα απφ ηε ιήμε ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Σε πεξίπησζε
δεχηεξεο απνηπρίαο, ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην Πξφγξακκα κεηά απφ απφθαζε
ηεο Εηδηθήο Δηαηκεκαηηθήο Επηηξνπήο. Όινη νη θνηηεηέο πνπ αλαγθάδνληαη λα
παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζην Πξφγξακκα, ππνρξενχληαη λα εγγξάθνληαη γηα
αληίζηνηρα εμάκελα κε επίζεο αληίζηνηρε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Δίλαη δπλαηφλ έλαο θνηηεηήο κε αίηεζή ηνπ πξνο ηε Σπληνληζηηθή Επηηξνπή λα
δεηήζεη κία κφλν θνξά αιιαγή Επηβιέπνληα Καζεγεηή, αθνχ εθζέζεη γξαπηψο θαη
επαξθψο ηνπο ιφγνπο. Ζ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή απνθαζίδεη επί ηνπ
αηηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο Επηηξνπήο θαη ηηο
απφςεηο ηνπ Επηβιέπνληα Καζεγεηή. Αιιαγή Επηβιέπνληα Καζεγεηή κπνξεί λα
ζπλεπάγεηαη θαη αιιαγή ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Εξεπλεηηθήο Εξγαζίαο.
ε. Πηζησηηθέο Μνλάδεο
Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ είλαη ελελήληα (90) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο:
Μαζήκαηα: 6 Φ 10 = 60 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS)
Σεκηλάξηα: 6 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS)
Μεηαπηπρηαθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία: 24 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS)
ζ. Σειηθόο Βαζκόο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο
Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Δηπιψκαηνο Εηδίθεπζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ
βαζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη ην βαζκφ ηεο Μεηαπηπρηαθήο Εξεπλεηηθήο
Εξγαζίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο φισλ
ησλ καζεκάησλ έρεη βαξχηεηα 2/3, ελψ ν βαζκφο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο 1/3.
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η. Σίηινο –Καζνκνιόγεζε
Ύζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ επηηπρή εμέηαζε, θαζψο θαη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνηηεηψλ, απνλέκεηαη ζε απηνχο
ην Μεηαπηπρηαθφ Δίπισκα Εηδίθεπζεο ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο. Σην δίπισκα αλαγξάθεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία σο εμήο:
Άξηζηα, γηα κέζν φξν βαζκνινγίαο άλσ ηνπ 8,50
Λίαλ θαιψο, γηα κέζν φξν βαζκνινγίαο κεηαμχ 6,50-8,50
Καιψο, γηα κέζν φξν βαζκνινγίαο κηθξφηεξν ηνπ 6,50
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ΑΡΘΡΟ 8
ΔΓΓΡΑΦΖ - ΓΗΓΑΚΣΡΑ
Οη ππνςήθηνη πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πνπ
νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Δηπιψκαηνο Εηδίθεπζεο, εγγξάθνληαη πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνθαηαβάιινληαο ηελ πξψηε δφζε ησλ δηδάθηξσλ. Τν
χςνο ησλ δηδάθηξσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Εηδηθή Δηαηκεκαηηθή Επηηξνπή θαη είλαη ην
ίδην θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (πιήξνπο θαη κεξηθήο θνίηεζεο).
Τα δίδαθηξα (Γ) θαιχπηνπλ ηξεηο ηχπνπο δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη
δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
(α) Δγγξαθέο (Δ): Καιχπηεη ην θφζηνο ηεο θαλνληθήο παξακνλήο ζην Πξφγξακκα
θαη απνηειεί ην 30% ησλ δηδάθηξσλ. Κάζε παξάηαζε φκσο ηεο παξακνλήο ζην
Πξφγξακκα επηβαξχλεηαη αλαιφγσο. Οη εγγξαθέο γίλνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε
πεξηφδνπ (εμακήλνπ) θαη θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο (=Δ/3) γηα
ηνπο θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο ή ζε έμη (6) γηα ηνπο θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο
(=Δ/6).
(β) Μαζήκαηα (Μ): Καιχπηεη ην θφζηνο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην
Πξφγξακκα θαη απνηειεί ην 50% ησλ δηδάθηξσλ. Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ
πέξαλ ησλ δέθα (10) επηβαξχλεηαη αλαιφγσο. Τν θφζηνο παξαθνινχζεζεο θάζε
καζήκαηνο ηζνχηαη κε ην 5% ησλ δηδάθηξσλ θαη θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε
θάζε πεξηφδνπ (εμακήλνπ) καζεκάησλ.
(γ) Μεηαπηπρηαθή Δξεπλεηηθή Δξγαζία (Π): Καιχπηεη ην θφζηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζην
Πξφγξακκα θαη ηζνχηαη κε ην ππφινηπν 20% ησλ δηδάθηξσλ. Τπρφλ ρξνληθή
παξάηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο επηβαξχλεηαη αλαιφγσο. Τν θφζηνο ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (20% Γ) θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ (εμακήλνπ) γηα ηνπο θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο ή πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο ηξίηεο θαη ηεο έθηεο πεξηφδνπ (εμακήλνπ) γηα ηνπο θνηηεηέο κεξηθήο
θνίηεζεο (δχν δφζεηο, έθαζηε ίζε κε 10% Γ).
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Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ζπλνςίδνπλ ηα αλσηέξσ:

Πεξίνδνο
/Δμάκελν

Καηαλνκή Γηδάθηξσλ (Γ) Φνηηεηώλ Πιήξνπο Φνίηεζεο
Δγγξαθή
Μαζήκαηα
Πηπρηαθή
Σχλνιν
Δ=30% Γ
Μ= 50% Γ
Π= 20% Γ

Α

Δ/3

Μ/2

-

35% Γ

Β
Μεηαπηπρηαθή
Δξγαζία

Δ/3

Μ/2

-

35% Γ

Δ/3

-

Π

30%Γ

Σχλνιν

30% Γ

50% Γ

20% Γ

Σεκ: Καηαβάιινληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ (εμακήλνπ).

Πεξίνδνο
/Δμάκελν

Καηαλνκή Γηδάθηξσλ (Γ) Φνηηεηώλ Μεξηθήο Φνίηεζεο
Δγγξαθή
Μαζήκαηα
Πηπρηαθή
Σχλνιν
Δ=30% Γ
Μ= 50% Γ
Π= 20% Γ

Α

Δ/6

30% Μ

-

20% Γ

Β

Δ/6

30% Μ

-

20% Γ

Γ

Δ/6

20% Μ

-

20% Γ

Γ

Δ/6

20%Μ

-

20% Γ

Δ/6

-

Π/2

10%Γ

Δ/6

-

Π/2

10%Γ

30% Γ

50% Γ

20% Γ

Μεηαπηπρηαθή
Δξγαζία Η
Μεηαπηπρηαθή
Δξγαζία ΗΗ
Σχλνιν

Σεκ: - Καηαβάιινληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ (εμακήλνπ).
- Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη θνηηεηέο επηιέγνπλ απφ ηξία καζήκαηα ζηηο δχν πξψηεο πεξηφδνπο
(εμάκελα) καζεκάησλ θαη απφ δχν καζήκαηα ζε θάζε κηα απφ ηηο πεξηφδνπο (εμάκελα) καζεκάησλ
ηνπ δεχηεξνπ έηνπο.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ- ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ
α. Πξνθήξπμε
1. Γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο απαηηείηαη κία
ηνπιάρηζηνλ πξφηαζε απφ κέινο ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο ή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο & Τερλνινγίαο
Τξνθίκσλ γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε πεξηνρή πνπ εκπίπηεη ζην
αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. Οη πξνηάζεηο γηα
εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιινληαη ζηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία εηζεγείηαη ζηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
2. Οη ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα πξνθεξχζζνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν.
3. Σηελ πξνθήξπμε πεξηιακβάλνληαη :
(α) Ζ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ
(επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν, δηάξθεηα θιπ)
(β) Οη πεξηγξαθέο ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ
(γ) Ο αξηζκφο ζέζεσλ ζε θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή.
(δ) Τα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ.
4. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα ε
νπνία ζπλνδεχεηαη απφ:
(α) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ
(δεκνζηεχζεηο, αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, κειέηεο βηβιία θιπ.) καδί κε αληίγξαθα
δεκνζηεχζεσλ.
(β) Δπηθπξσκέλα Αληίγξαθα Πηπρίσλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ Τίηισλ ή βεβαίσζε
εθπιήξσζεο ησλ αθαδεκατθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο
πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ
αλαγλψξηζεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο.
(γ) Αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο καζεκάησλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.
(δ) Γίπισκα ή πηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο ή θαη άιισλ μέλσλ
γισζζψλ.
(ε) Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαηά πξνηίκεζε απφ θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο.
(ζη) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
(δ) Γήισζε απνδνρήο ππνρξέσζεο γηα παξνρή επηθνπξηθνχ έξγνπ.
Καηά θαλφλα νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη ΜΓΔ, ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ. Καη΄
εμαίξεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί ζηνλ Γηδαθηνξηθφ θχθιν ζπνπδψλ θαη απφθνηηνη
Παλεπηζηεκίσλ, κε θάηνρνη ΜΓΔ, πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά αθαδεκατθά ή άιια ζρεηηθά
πξνζφληα.
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β. Γηαδηθαζία επηινγήο
1. Τελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο αλαιακβάλνπλ ηξηκειείο Δπηηξνπέο
Αμηνιφγεζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνθήξπμε νξίδεηαη Τξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.
Τα πνξίζκαηα ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ, φηαλ είλαη ζεηηθά,
κπνξεί
λα
πεξηιακβάλνπλ θαη ηπρφλ καζήκαηα πνπ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη
γηα λα απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γλψζεο.
2. Τελ ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ επηινγή θαη ηνπο φξνπο επηινγήο έρεη ε Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
γ. Δγγξαθέο – Γίδαθηξα
Ζ εηήζηα επηβάξπλζε ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
ηνπο. Τν πνζφ απηφ αληηθαηνπηξίδεη ην θφζηνο πνπ πξνθαιεί ζην Πξφγξακκα ν
θνηηεηήο θαη εμνθιείηαη κε ηξεηο ηζφπνζεο, πξνθαηαβιεηέεο δφζεηο. Σε πεξίπησζε
πνπ ν θνηηεηήο παξαηείλεη ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζην Πξφγξακκα πέξαλ ησλ
ηξηψλ εηψλ, επηβαξχλεηαη αλαιφγσο.
δ. Γηαδηθαζία εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
1. Γηα θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα πνπ γίλεηαη δεθηφο ζην Πξφγξακκα νξίδεηαη απφ
ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο, ηξηκειήο Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Ζ Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
απαξηίδεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή, πνπ είλαη κέινο ΓΔΠ βαζκίδαο
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη άλσ θαη άιια δχν κέιε απφ ηα νπνία ην έλα πξέπεη λα
είλαη κέινο ΓΔΠ βαζκίδαο ηνπιάρηζηνλ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, θαη ην άιιν
κπνξεί λα είλαη Λέθηνξαο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο εθφζνλ είλαη κφληκνο ή έρεη
ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή ζεηεία, ή εξεπλεηήο αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ή
ηδξχκαηνο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν 2083/92.
2. Μέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θάζε
ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή). Σηελ
πξφηαζε πεξηιακβάλνληαη:
(α) Ο ηίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
(β) Ο ζθνπφο θαη ηα αλακελφκελα ζηνηρεία πξσηνηππίαο θαη πξναγσγήο
ηεο επηζηήκεο
(γ) Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία
(δ) Οη πεγέο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ
(ε) Ζ βαζηθή βηβιηνγξαθία
(ζη) Τν πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο
3. Ζ πξφηαζε παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
αιιά θαη άιισλ κειψλ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ Τκεκάησλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δηαηππψλεη εγγξάθσο ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηελ γλψκε ηεο γηα ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε ζηελ Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε.
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4. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε απφ ηξία εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία θαζνξηζκνχ ηνπ
ζέκαηνο (Ν. 3685/2008 αξζξν 9, παξ. 3, εδάθ. β).
5. Κάζε ρξφλν ν ππνςήθηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
ππνβάιιεη έθζεζε πξνφδνπ ζηελ Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
6. Ζ Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ
ππνςεθίνπ θαη εθφζνλ θξίλεη φηη ηνχην έρεη νινθιεξσζεί, επηηξέπεη ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο.
7. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, ζεηηθή
ή αξλεηηθή, ρσξίο βαζκνινγία ή ηδηαίηεξε δηάθξηζε, γίλεηαη απφ Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη απφ επηά (7) κέιε Γ.Δ.Π. Σηελ Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ηα ηξία (3) κέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, εθφζνλ
έρνπλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο Γ.Δ.Π., θαη ηα ππφινηπα ηέζζεξα (4) ή θαηά
πεξίπησζε πέληε (5) νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή, χζηεξα
απφ γλψκε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Τα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε
ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αλήθνπλ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή.
8. Τα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ή ζπγγελή επηζηεκνληθή
εηδηθφηεηα κε απηή ζηελ νπνία εθπνλεί ν ππνςήθηνο ηε δηαηξηβή ηνπ θαη κπνξεί
νξηζκέλα απφ απηά λα πξνέξρνληαη απφ άιιν Τκήκα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΗ.
9. Ζ επηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα ηεξεί πξαθηηθά ζηα νπνία
πεξηέρνληαη απαξαηηήησο θαη νη γλψκεο φισλ ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ πξσηνηππία
ηεο θξηλφκελεο δηαηξηβήο θαη γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θξίλεηαη ην θαηά πφζνλ απηή
είλαη πξσηφηππε θαη πξνάγεη ηελ επηζηήκε, φπσο επίζεο θαη ην θαηά πφζν
ζπλίζηαηαη απφ ζπζηεκαηηθή έξεπλα νξηζκέλνπ εηδηθνχ ζέκαηνο πνπ
παξνπζηάδεη επηζηεκνληθή ελφηεηα, απηνηέιεηα θαη αξηηφηεηα. Πξνο ηνχην
απαηηείηαη ε αλαθνξά ζηε δηαηξηβή ησλ πεγψλ θαη ηεο εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ν ζπγγξαθέαο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε δηάγλσζε ηεο
απζεληηθφηεηαο φζσλ αλαπηχζζνληαη ζηε δηαηξηβή, ε αμηνιφγεζε ηεο
επηζηεκνληθήο πξνζσπηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπγγξαθέα ζε έθηαζε θαη ζε βάζνο
θαη ε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο πεξί ηνπ εάλ ε δηαηξηβή απνηειεί πξάγκαηη
πξσηφηππε επηζηεκνληθή εξγαζία θαη πξνάγεη ηελ επηζηήκε. Δηδηθή αηηηνιφγεζε
απαηηείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο θξίζεο κηαο δηαηξηβήο.
10. Ο ππνςήθηνο αλαπηχζζεη ηε δηαηξηβή ηνπ δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θξίλεη ην πξσηφηππν ηεο δηαηξηβήο θαη ην αλ
απνηειεί ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο.
11. Ζ αλαγφξεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε δηδάθηνξα γίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
12. Ζ απνλνκή ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ γίλεηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ
Γεληθφ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ (ΥΑ 99235/Β1, ΦΔΚ 1299/8-10-2002).
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ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ
Οη νηθνλνκηθέο παξνρέο θαη ππνηξνθίεο δίλνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο
δπλαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαη κε θξηηήξην ηελ
επίδνζε. Οη θνηηεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία απφ άιιν θνξέα, δελ δηθαηνχληαη
ππνηξνθίαο απφ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΟΤΓΧΝ
Τξνπνπνίεζε ή θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ Σπνπδψλ κπνξεί λα γίλεη
νπνηεδήπνηε κεηά απφ απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο. Οη
απνθάζεηο ηεο ΔΓΔ ζπκπιεξψλνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ
Σπνπδψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Elements of Management)
Διδάζκων: John Gabriel, Professor, School of Management, University of Bath

The aim of the course is to provide students with the opportunity to develop a strong
conceptual framework for analyzing organizations, evaluating the role of managers in
contemporary organizations and managing change. The course introduces numerous
theories dealing with organizational structure and culture, groups and leadership,
technology and innovation, management learning and problem-solving. These
theories are used as resources for handling effectively case studies and role-play
exercises. A number of short-videos are also shown to highlight different managerial
challenges in today‟s organizations.
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε
Διδάζκων: Π. ολδάηορ, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Κεθάιαην θίλεζεο
Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
Γείθηεο ξεπζηφηεηαο
Φξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ
Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ
Πεγέο θαη ρξήζεηο θεθαιαίσλ
Αμία ηεο επηρείξεζεο
Γείθηεο αμηνιφγεζεο εηαηξεηψλ
V-Chart
Λήςε απνθάζεσλ
Αλάιπζε θξίζηκνπ (λεθξνχ) ζεκείνπ
Φξεκαηνδφηεζε δηαθφξσλ επηπέδσλ δξαζηεξηφηεηαο
Τν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ
Γηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο
Αλάιπζε θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, Καζαξή παξνχζα αμία
Δζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο
Με νξζνινγηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο
Σχγθξηζε κεζφδσλ αμηνιφγεζεο
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Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ
Διδάζκοςζα: Κ. Υανηζηπαναγιώηος, Π.Δ. 407 Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Βαζηθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο
Σρέδην Μάξθεηηλγθ: Δηζαγσγή
Σρέδην Μάξθεηηλγθ: Τκεκαηνπνίεζε, Σηφρεπζε θαη Τνπνζέηεζε
Σρέδην Μάξθεηηλγθ: Πνιηηηθή πξντφληνο
Σρέδην Μάξθεηηλγθ: Πνιηηηθή δηαλνκήο
Σρέδην Μάξθεηηλγθ: Πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο
ζρέδην Μάξθεηηλγθ: Πνιηηηθή πξνβνιήο
Κξηηηθή Αμηνιφγεζε Δξγαιείσλ Μάξθεηηλγθ
Πεξηβάιινλ Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Τξνθίκσλ
Οηθνλνκηθή Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ
Διδάζκων: Π. παθήρ, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Δθαξκνγή ησλ ππνδεηγκάησλ ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο (industrial organization)
ζηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ ησλ ηξνθίκσλ. Δμεηάδνληαη επίζεο δηάθνξα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ.
Δηζαγσγή ζηε Λνγηζηηθή
Διδάζκων: η. Σζοςκαλάρ, Αναπλ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και
Ανάπηςξηρ Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Ζ επηρείξεζε σο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο θαη ην ινγηζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ.
Οηθνλνκηθφ Γεγνλφο-Πεξηνπζία. Απνγξαθή –Ηζνινγηζκφο –Λνγαξηαζκφο.
Γηαθξίζεηο ινγαξηαζκψλ θαηά κέγεζνο θαη πεξηερφκελν. Τν ινγηζηηθφ θχθισκα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Λνγηζηηθφ θχθισκα εξγαζηψλ ηέινπο ρξήζεο.
Δθαξκνγέο.
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο
Διδάζκων: Ε. Παπαθαναζίος, Καθηγηηήρ Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Πιεξνθνξίεο θαη πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα. Βαζηθά ζέκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ. Γεληθά ζέκαηα Υιηθνχ (Hardware) θαη Λνγηζκηθνχ (Software), Βάζεηο
Γεδνκέλσλ (Database) θαη εθαξκνγέο. Μεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη δίθηπα. Καηεγνξίεο
ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ (MIS, DSS, EIS, KWS θιπ). Οη επηπηψζεηο ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, Θέκαηα
αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
θαη εθαξκνγέο. Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Γηαδίθηπν
θαη εθαξκνγέο.
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ηαηηζηηθή γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο
Διδάζκονηερ: Π. Λαζαπίδηρ, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Ε. Κλωνάπηρ, Επικ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ.
Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Α. Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή
Μέηξεζε θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαθχκαλζεο, Μέηξεζε Αζζπκεηξίαο, Σπζρέηηζε
κεηαβιεηψλ, Πηλαθνεηδήο Γηαζηαπξψζεηο (Cross-Tabs), Γεκηνπξγία θαη
επεμεξγαζία γξαθεκάησλ.
Β. Έιεγρνη Υπνζέζεσλ
Δηζαγσγηθέο έλλνηεο, έιεγρνο ππφζεζεο Μέζνπ, Σθάικαηα ηχπνπ I θαη II.
Μνλνθαηάιεθηα θαη δηθαηάιεθηα θξηηήξηα ειέγρνπ ππνζέζεσλ, Έιεγρνο δηαθνξάο
δχν κέζσλ, Έιεγρνο δηαθνξάο δχν πνζνζηψλ, Έιεγρνο δηαθνξάο δχν δηαθπκάλζεσλ,
Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ηδηνηήησλ.
Γ. Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (ANOVA)
Δηζαγσγηθέο έλλνηεο, Αλάιπζε δηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο (One-Way
ANOVA), Αλάιπζε δηαθχκαλζεο Γηπιήο Καηεχζπλζεο (Two-Way ANOVA),
Αλάιπζε Σπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA), Πνιιαπιή Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο
MANOVA), Φξήζε Χεπδνκεηαβιεηψλ.
Γ. Τν Υπφδεηγκα Απιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο
Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Οη ηδηφηεηεο ησλ εθηηκεηψλ θαη ηεο επζείαο
παιηλδξφκεζεο. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο.
Έιεγρνη ππνζέζεσλ θαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ
πιεζπζκνχ. Δθαξκνγέο κε ρξήζε νηθνλνκεηξηθνχ παθέηνπ γηα ππνινγηζηέο.
Δ. Τν Υπφδεηγκα ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο.
Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Ο ζπληειεζηήο πνιιαπινχ πξνζδηνξηζκνχ
θαη ν δηνξζσκέλνο ζπληειεζηήο πνιιαπινχ πξνζδηνξηζκνχ. Έιεγρνη ππνζέζεσλ.
Δμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. Χεπδνκεηαβιεηέο. Δθαξκνγέο κε ρξήζε
νηθνλνκεηξηθνχ παθέηνπ γηα ππνινγηζηέο.
Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
Διδάζκονηερ: . Ροζάκηρ, Επικ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Ε. Πάζσορ, Καθηγηηήρ ηος Universite Paris
Dauphine

Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο (γεσκεηξηθή ιχζε, αιγεβξηθή ιχζε κε ηε κέζνδν
simplex, δπηθή ζεσξία, αλάιπζε επαηζζεζίαο), Πξφβιεκα κεηαθνξψλ, Πξνβιήκαηα
αλάζεζεο, Πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ, Αθέξαηνο πξνγξακκαηηζκφο.
Βαζηθέο έλλνηεο γξαθνζεσξίαο, Βαζηθέο έλλνηεο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο,
Πξφβιεκα ηνπ δέλδξνπ επηθάιπςεο ελφο γξάθνπ, Πξφβιεκα ηεο ηνπνινγηθήο
ηαμηλφκεζεο, Πξφβιεκα ηνπ ειάρηζηνπ επηθαιχπηνληνο δέλδξνπ, Πξφβιεκα ησλ
ειάρηζησλ δηαδξνκψλ, Πξφβιεκα ηεο κέγηζηεο ξνήο.

22

Θέκαηα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ
Τπεύθςνορ μαθήμαηορ: Ε. Δποζινόρ, Αναπλ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Επιζηήμηρ και
Σεσνολογίαρ Σποθίμων Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Δηζαγσγή (Δηζαγσγή ζηνλ θιάδν, ζπζρέηηζε κε άιινπο θιάδνπο), Φεκεία Τξνθίκσλ
(Θξεπηηθέο νπζίεο, ζεκαζία ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ, επίδξαζε δηεξγαζηψλ ζηηο
ζξεπηηθέο νπζίεο), Μηθξνβηνινγία Τξνθίκσλ (Ταμηλφκεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ
Τξνθίκσλ, κηθξνβηαθή αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ), Βαζηθέο δηεξγαζίεο (Φπζηθέο
δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ), Σπληήξεζε ηξνθίκσλ (Γεληθέο αξρέο
ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ, Μέζνδνη ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ), Σρεδηαζκφο/ Οξγάλσζε (ε
κνλάδα ζπληήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζαλ ζχλνιν)

Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή
Διδάζκων: Ν. Γεωπγόποςλορ, Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Πειπαιά

Τν κάζεκα θηινδνμεί λα δψζεη ζηνπο θνηηεηέο ην πιαίζην γηα λα κπνξνχλ λα
αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα. Θα δνζνχλ νη αλαιπηηθέο εθείλεο
πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ δηεξεχλεζε ελφο κεγάινπ
αξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ. Τν κάζεκα ζα εμεηάζεη ην πσο κηα επηρείξεζε
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαιχηεξα απέλαληη ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, ψζηε λα ηηο
επεξεάζεη πξνο φθειφο ηεο, θαζψο θαη ην πσο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα “αιιάμεη
ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ” ζηελ αγνξά ηεο, κε ζηφρν λα επηηχρεη αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα. Αθφκα ζα κειεηεζεί ην πσο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πεηχρεη, δηαηεξήζεη θαη
βειηηψζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. Τέινο, ζα εζηηάζνπκε ζην πψο απηέο νη
ζηξαηεγηθέο επηινγέο „δέλνληαη‟ κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο
επηρείξεζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο
πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην.
Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ (Human Resource Management)
Διδάζκοςζα: Α. Δαλακούπα, Π.Δ.407 Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Human resources management consists of all the activities involved in acquiring,
maintaining, and developing an organization's human resources. This course provides
an overview of issues related to managing human capital in organizations (both
business and public organizations). The topics and approach are critical ones for all
managers, regardless of functional area (not just HR professionals). HR issues will be
examined at both a strategic and a tactical level, providing a comprehensive (albeit
brief) perspective on HR issues.
Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε
Διδάζκων: Κ. Καζιμάηηρ, Επικ. Καθηγηηήρ Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Αλάιπζε Κηλδχλνπ (Παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε), Κίλδπλνο ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, Φξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή δαλεηζκφο,
Απνηίκεζε νκνινγηψλ, απνηίκεζε κεηνρψλ, Μέηξεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ,
Μέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ εηαηξείαο, Φξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε,
Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε εηαηξεηψλ.
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Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή
Διδάζκων: Υ. Καζανηζήρ, Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Πειπαιά

Management Accounting and the Business Environment
An Overview of Cost Terms
Job-Order Costing
Process Costing
Variable and Absorption Costing
Activity Based Costing
Target Costing
Product Life Cycle Costing
Profit Planning
Budgeting
Transfer Pricing
Performance Measurement and Decentralization
Cost of Quality
Δηδηθά Θέκαηα Μάξθεηηλγθ
Διδάζκων: Γ. Υπςζοσοΐδηρ, Επικ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Μάξθεηηλγθ αγξνηηθψλ πξντφλησλ: Γηεζλέο εκπφξην θαη επίδξαζε ησλ
δηαθπκάλζεσλ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ εκπνξεπκάησλ. Έξεπλα αγνξάο: Ζ δηαδηθαζία
ηεο έξεπλαο. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα. Δηδηθά ζέκαηα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ειέγρσλ γηα αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Θέκαηα δεηγκαηνιεςίαο. Ζ
ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ κεζφδσλ θαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ
φπσο αλάιπζε ζπληζησζψλ, αλάιπζε ζπζηάδσλ, αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο.
Σηξαηεγηθέο θαη βήκαηα δηεζλνπνίεζεο θαη εηζφδνπ ζε μέλεο αγνξέο, εηδηθά ζέκαηα
ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ (transaction cost economics, internalization theory). Σρέζεηο
κεηαμχ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη ζπγαηξηθψλ. Γηεζλέο κάξθεηηλγθ θαη κίγκα δηεζλνχο
κάξθεηηλγθ.
Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο Εήηεζεο Σξνθίκσλ
Διδάζκονηερ: Π. Λαζαπίδηρ, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Α. Δπισούηηρ, ΠΔ 407 Παν. Ιωαννίνων

Ο θαηαλαισηήο είλαη ν ηειεπηαίνο θαη πην ζεκαληηθφο θξίθνο ηεο δηαηξνθηθήο
αιπζίδαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ δήηεζε
ηξνθίκσλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ βηνκεραλία θαη φρη κφλν. Σην κάζεκα
απηφ ζα δνζεί έκθαζε θπξίσο ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ πνπ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο ηξνθίκσλ γεληθά αιιά θαη
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ. Δηδηθφηεξα ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
Δηζαγσγή
Καηαλάισζε ηξνθίκσλ ζε παγθφζκην θαη Δπξσπατθφ επίπεδν
Καηαλάισζε ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα
Γηαζέζηκεο πεγέο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
Θεσξία ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή θαη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο
Δκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ δήηεζε ηξνθίκσλ
7. Δπηζπκία Πιεξσκήο
8. Γηαηξνθή θαη Υγεία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Δπηρεηξήζεσλ
Διδάζκων: Π. ολδάηορ, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Τη είλαη ζηξαηεγηθή; Γηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο
ζηξαηεγηθήο. Πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ. Γηεξεχλεζε κεζφδσλ γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Γεκηνπξγία ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. Δθηέιεζε
ζρεδηαζκνχ. Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ. Αμηνιφγεζε
ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ.
Αμηνιφγεζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Κπξίαξρα νηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Σπληειεζηέο αιιαγήο. Αληαγσληζκφο. Αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα.
Αμηνιφγεζε εηαηξηθψλ δπλαηνηήησλ. Τξέρνπζα ζηξαηεγηθή. Αλάιπζε
SWOT. Έιεγρνο ηηκψλ πψιεζεο θαη θφζηνπο. Σπγθξίζεηο κε ηνλ
αληαγσληζκφ. Πξνζδηνξηζκφο θπξίαξρσλ ζηνηρείσλ.
Σηξαηεγηθέο αληαγσληζηηθφηεηαο. Φακειφ θφζηνο. Γηαθνξνπνίεζε.
Κφζηνο – πνηφηεηα. Σηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο.
Σηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο, ζπγρσλεχζεσλ, θαζεηνπνίεζεο. Αιπζίδεο
αμίαο. Outsourcing. Σηξαηεγηθέο άκπλαο.
Αλάιπζε ζηξαηεγηθήο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σηξαηεγηθά
κνληέια
Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Διδάζκων: . Ροζάκηρ, Επικ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Αγπ. Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ζηα ππνδείγκαηα ιήςεο
απνθάζεσλ. Δλλνηεο θαη δνκή απνθάζεσλ ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Μήηξα
πιεξσκψλ, θξηηήξηα ζεσξίαο παηγλίσλ, δέληξα απνθάζεσλ.
Πηζαλφηεηεο θαη θίλδπλνο. Καηαλνκέο ππνθεηκεληθνχ θηλδχλνπ. Θεψξεκα ηνπ Bayes
θαη ε αμία ηεο πιεξνθφξεζεο. Υπνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλάξηεζε
ρξεζηκφηεηαο.
Πνιπθξηηεξηαθή ιήςε απνθάζεσλ. Ζ Δπξσπατθή πξνζέγγηζε. Γηκεξήο ζχγθξηζε
ησλ δξάζεσλ.
Δηδηθά Θέκαηα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Διδάζκων: Ε. Δποζινόρ, Αναπλ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Επιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ
Σποθίμων Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Νέα Ννκνζεζία γηα ηα Τξφθηκα, Ννκνζεζία-Κψδηθαο Τξνθίκσλ θαη Πνηψλ, Αξρέο
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Τξνθίκσλ, Βηνηερλνινγία θαη εθαξκνγέο ζηα Τξφθηκα,
Πεξηγξαθή εξγνζηαζίνπ Κξέαηνο-Πξντφληα Κξέαηνο, ζχγρξνλεο ηάζεηο
ζπζθεπαζίαο θξέαηνο, Πεξηγξαθή εξγνζηαζίνπ γάιαθηνο, Πεξηγξαθή εξγνζηαζίνπ
ρπκψλ.
Πνηνηηθόο Έιεγρνο θαη πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο
Διδάζκων: Ε. Δποζινόρ, Αναπλ. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Επιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ
Σποθίμων Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών

Δηζαγσγή-Λεπθή Βίβινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ,
Νέα Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, Νέεο ηάζεηο ζηηο
ηξνθηκνγελείο αζζέλεηεο-Σηαηηζηηθά ζηνηρεία, Υγηεηλή ηξνθίκσλ θαη βηνκεραληψλ,
25

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ (HACCP), ISO 9001Φηινζνθία, αλάπηπμε θαη πεδίν εθαξκνγήο, ISO 14001- Φηινζνθία, αλάπηπμε θαη
πεδίν εθαξκνγήο, Πξσηφθνιια δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο λσπψλ πξντφλησλ,
Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
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Α. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΟΜΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΧΝ ΑΔΗ

Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Π.Μ.Σ.) ησλ
παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3685/2008.
Νόκνο 3685/2008
Άξζξν 1
Γεληθέο δηαηάμεηο
1. Τα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3549/2007
(ΦΔΚ 69 Α΄) έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
ζηελ Διιάδα θαη ρνξεγνχλ Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.). Τα Παλεπηζηήκηα έρνπλ
επηπιένλ ηελ αξκνδηφηεηα λα ρνξεγνχλ Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα (Γ.Γ.).
2. Τκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ απηνδχλακα ή λα ζπλδηνξγαλψλνπλ κεηαμχ ηνπο ή κε
νκνηαγή ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Π.Μ.Σ.) γηα ηε
ρνξήγεζε Μ.Γ.Δ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο Π.Μ.Σ. πξνο ην
Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη ε ζπλππνβνιή ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ
νηθεί νπ Τκήκαηνο, ζχκθσλα κε ην λ. 3374/2005 (ΦΔΚ 189 Α΄), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε χπαξμε
ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
3. α) Τα Π.Μ.Σ. απνζθνπνχλ ζηελ πεξαηηέξσ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ησλ ηερλψλ
θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο κε ζπλεθηίκεζε ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.
β) Π.Μ.Σ. νξγαλψλνληαη κφλν ζε Τκήκαηα, ζηα νπνία παξέρνληαη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαη
αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο ή ζε ζπλαθείο εηδηθφηεηεο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο.
γ) Καη‟ εμαίξεζε Γεληθά Τκήκαηα Α.Δ.Η. κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ απηνδχλακα Π.Μ.Σ. ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τα πξνγξάκκαηα απηά πνπ ήδε νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ
θαηά ην ρξφλν ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη φηη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο απφ ηεο
ζπζηάζεψο ηνπο ζε Γεληθά Τκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή Τ.Δ.Η.
Άξζξν 2
Όξγαλα Π.Μ..
Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Π.Μ.Σ. αξκφδηα φξγαλα είλαη ηα εμήο:
α) Ζ Σχγθιεηνο Δηδηθήο Σχλζεζεο ή ε Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο (Σ.Δ.Σ.) ηνπ Ηδξχκαηνο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηα κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π., πνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα είλαη κέιε ηνπο, θαη δχν (2)
εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Τα φξγαλα απηά είλαη αξκφδηα γηα θάζε ζέκα
δηνηθεηηθνχ ή νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.
β) Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο (Γ.Σ.Δ.Σ.) ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ή Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο, ηα κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή
Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο. Ζ
Γ.Σ.Δ.Σ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα Π.Μ.Σ., ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ
ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, ηελ
απνλνκή κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ
ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ επί κέξνπο
δηαηάμεηο. Σε θάζε πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.Σ., ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. αζθεί Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.), ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ κέιε ησλ αληίζηνηρσλ Γεληθψλ
Σπλειεχζεσλ ή Σπλειεχζεσλ ησλ νηθείσλ Τκεκάησλ, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. θάζε
Τκήκαηνο.
γ) Ζ Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή (Σ.Δ.) ηνπ Π.Μ.Σ., ε νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ηνπ
Τκήκαηνο, ηα
νπνία έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν ή ηελ επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ηα νπνία
νξίδνληαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. Ζ Σ.Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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δ) Ο Γηεπζπληήο γηα θάζε Π.Μ.Σ. πξνεδξεχεη ηεο Σ.Δ., νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ
Τκήκαηνο ή ζηελ πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.Σ., ηεο Δ.Γ.Δ., γηα δηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο θαη κπνξεί λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο. Ο Γηεπζπληήο αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, είλαη ηνπ
ηδίνπ ή ζπλαθνχο
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ., πξνεδξεχεη ηεο Δ.Γ.Δ. ζηελ
πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.Σ. θαη αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, θαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο
ηνπ Ηδξχκαηνο. Τν Τκήκα ζην νπνίν αλήθεη ην Π.Μ.Σ. αλαιακβάλεη θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ Π.Μ.Σ. γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα. Ο Γηεπζπληήο
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ εηζεγείηαη ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. ή ζηελ Δ.Γ.Δ. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Π.Μ.Σ.
ε) Ο Αληηπξχηαλεο ή ν Αληηπξφεδξνο Αθαδεκατθψλ Υπνζέζεσλ θάζε Ηδξχκαηνο έρεη ηελ επνπηεία
θαη ην γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο.
Άξζξν 3
Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
1. Τα Ηδξχκαηα ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ Π.Μ.Σ. εθδίδνπλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, ν
νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ή ην Σπκβνχιην Τ.Δ.Η., εγθξίλεηαη απφ ηε Σ.Δ.Σ.
θαη θνηλνπνηείηαη ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ο Καλνληζκφο
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ηδξχκαηνο,
ζηνλ νπνίν θαη ελζσκαηψλεηαη.
2. Ο Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηδίσο ηε δνκή θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο
ησλ Π.Μ.Σ., ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ εηζαθηέσλ ζηα Π.Μ.Σ., ηα θξηηήξηα
γισζζνκάζεηαο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαζηνιήο θνίηεζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε
ππνηξνθηψλ, ηελ αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάηαζεο, αλαζηνιήο θαη
επαλέλαξμεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηηο ειάρηζηεο δηδαθηηθέο ψξεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
καζεκάησλ
αλά εμάκελν θαη ηηο απαξαίηεηεο πηζησηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ην λ. 3374/2005, ηνλ ηξφπν
αλαπιήξσζήο ηνπο, ηε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο, ηηο δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο
ησλ Π.Μ.Σ., ηνλ αλψηαην αξηζκφ καζεκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα εγγξαθεί θάζε κεηαπηπρηαθφο
θνηηεηήο αλά εμάκελν, ην ραξαθηεξηζκφ ησλ καζεκάησλ θαη ηα ηπρφλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, ηε
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ απφ άιια Τκήκαηα, ηηο θαηεπζχλζεηο, ηελ έθηαζε θαη ην
πεξηερφκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο, ηνπο θαλφλεο
εμεηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
κε έκθαζε ζηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηηο δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηα
ζπιινγηθά φξγαλα, ην ηειεηνπξγηθφ απνθνίηεζεο, ηνλ ηχπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ
δηπισκάησλ θαη ηελ θαζνκνιφγεζε ησλ δηδαθηφξσλ, ηνλ ηχπν ηνπ Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο
ζχκθσλα κε ην λ. 3374/2005, θαζψο θαη δεηήκαηα ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ
Π.Μ.Σ. θαη εηδηθήο γξακκαηεηαθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα.
3,Με απφθαζε ηεο Σ.Δ.Σ. ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Ηδξπκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ
Τκήκαηνο ή ηεο Δ.Γ.Δ., κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ θαη ην χςνο απηψλ γηα ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
Άξζξν 4
Δηζαθηένη ζηα Π.Μ.. − Γηαδηθαζίεο επηινγήο
1. α) Σηα Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ
ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη θπξίσο κε ζπλεθηίκεζε
ησλ εμήο θξηηεξίσλ: ην γεληθφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ηε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ
είλαη ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ.Σ., ηελ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή
πξνβιέπεηαη ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. β) Ζ
Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ
απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ θξηηεξίσλ ή ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ, ηα
απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζπλεθηηκψληαη θαηά ηελ επηινγή.
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2. Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.Σ. γίλεηαη απφ επηηξνπή κειψλ Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ηνπ νηθείνπ
Τκήκαηνο, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. Ο πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηε
Γ.Σ.Δ.Σ.
3. Σε θάζε Π.Μ.Σ. επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, γίλεηαη δεθηφο έλαο (1) ππφηξνθνο ηνπ
Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (Η.Κ.Υ.) πνπ πέηπρε ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.Σ. θαη έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ
Διιεληθνχ Κξάηνπο. Με απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ή ηεο Δ.Γ.Δ. ν αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ κπνξεί λα
απμάλεηαη.
Άξζξν 5
Γηδάζθνληεο ζηα Π.Μ.. – Δπηβιέπνληεο
1. α) Τε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ηηο αζθήζεηο ζηα Π.Μ.Σ. κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ:
αα) Μέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ή άιισλ Τκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η.,
απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, εηδηθνί επηζηήκνλεο ή
δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ π.δ. 407/1980 (ΦΔΚ 112 Α΄), νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο.
αβ) Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη
είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή ζπγγξαθηθή ή εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
αγ) Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή
εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ.
β) Με απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. κπνξεί λα αλαηίζεηαη επηθνπξηθφ έξγν ζε δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ π.δ.
407/1980 ή ζε Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ ησλ Τ.Δ.Η. θαη ηεο Α.Σ.ΠΑΗ. Τ.Δ., νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα εθ ηνπ
λφκνπ πξνβιεπφκελα ηππηθά πξνζφληα, εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
2. Τα κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζε Π.Μ.Σ., φπσο
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο.
3. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αζθήζεσλ ηνπ Π.Μ.Σ. αλαηίζεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. κε
απφθαζή ηεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο.
Δηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο δηδαζθαιίαο θαη αζθήζεσλ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
4. Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ν νπνίνο παξαθνινπζεί Π.Μ.Σ. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη απφ
ηε Γ.Σ.Δ.Σ., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Σ.Δ., έλα κφληκν κέινο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. σο επηβιέπσλ. Ζ Σ.Δ. θαη
ν επηβιέπσλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ή άιια κφληκα κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. κπνξεί λα νξίδνληαη ζπλεπηβιέπνληεο
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ
ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο ηξηκειήο επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαη δχν (2) άιια
κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Άξζξν 6
Γηάξζξσζε − Έγθξηζε Π.Μ.. ηεο εκεδαπήο
1. α) Τα Π.Μ.Σ. θαηαξηίδνληαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο πνπ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε
θηηξηαθή−πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην απαξαίηεην δηδαθηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ θαη ππνβάιινληαη
γηα έγθξηζε ζηε Σ.Δ.Σ. ηνπ Ηδξχκαηνο.
β) Σην Π.Μ.Σ. κπνξεί λα κεηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Τκήκαηα ηνπ ίδηνπ ή άιισλ Α.Δ.Η. ή
αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. Σηελ πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ ή δηηδξπκαηηθνχ
Π.Μ.Σ. ην πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη απφ φια ηα ζπλεξγαδφκελα Τκήκαηα θαη εγθξίλεηαη απφ ηηο Σ.Δ.Σ.
ησλ νηθείσλ Ηδξπκάησλ. Σηελ πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ ή δηηδξπκαηηθνχ Π.Μ.Σ. θαηαξηίδεηαη Δηδηθφ
Πξσηφθνιιν Σπλεξγαζίαο (Δ.Π.Σ.) κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Τκεκάησλ ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ
ηηο νηθείεο Σ.Δ.Σ. ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ηα αληίζηνηρα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Τ.Δ.Η. θαη ηεο Α.Σ.ΠΑΗ.
Τ.Δ., θαη ζην νπνίν θαζνξίδνληαη πιελ ησλ άιισλ νη ππνρξεψζεηο θάζε Τκήκαηνο, ζέκαηα ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δηδηθήο
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Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο (Δ.Γ.Δ.) ζηελ νπνία εθπξνζσπείηαη θάζε Τκήκα, ε δηαδηθαζία εθινγήο
Γηεπζπληή ν νπνίνο είλαη κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.Σ. Μέιε ηεο Δ.Γ.Δ. νξίδνληαη θαηά
πξνηίκεζε κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. αληίζηνηρνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
γ) Κάζε Π.Μ.Σ. θαηαιήγεη ζηελ απνλνκή Μ.Γ.Δ. θαη δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έλα πιήξεο εκεξνινγηαθφ
έηνο. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, ε κεηαπηπρηαθή
δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε άιινλ πξφζθνξν επηζηεκνληθφ ηξφπν πνπ θξίλεηαη
ηεθκεξησκέλα φηη ηζνδπλακεί κε ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
δ) Ο αλψηαηνο ρξφλνο απφθηεζεο Μ.Γ.Δ. νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δνζεί αλαζηνιή θνίηεζεο κέρξη δψδεθα (12) κήλεο
κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ.
ε) Σε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Π.Μ.Σ. κεξηθήο θνίηεζεο, ε δηάξθεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
θαηά έλα εμάκελν κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ Π.Μ.Σ. πιήξνπο θνίηεζεο.
ζη) Γηα ηελ απνλνκή Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην νηθείν
πξφγξακκα καζήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα θαη
ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
2. Τν Σρέδην Π.Μ.Σ. πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη απφ ηε Σ.Δ.Σ.:
α) Τν αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
β) Τν είδνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ πνπ απνλέκνληαη.
γ) Τηο θαηεγνξίεο ησλ πηπρηνχρσλ πνπ γίλνληαη δεθηέο.
δ) Τε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ηίηισλ.
ε) Τα καζήκαηα, ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο, ηε δηδαθηηθή
θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη θάζε άιινπ
είδνπο δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ επξσπατθφ ζχζηεκα
κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ.
ζη) Τνλ αξηζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο
ζε
πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
δ) Τε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.Σ. θαη αλαιπηηθά ην θφζηνο ηεο αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ.
ε) Τελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Ζ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Π.Μ.Σ. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Μφλν επί ησλ ζηνηρείσλ ζη΄, δ΄
θαη ε΄ ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθεί ν Υπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νπζηαζηηθφ έιεγρν.
Με πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο θαη έγθξηζε ηεο Σ.Δ.Σ. κπνξεί λα γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη αλαθαηαλνκή κεηαμχ ησλ εμακήλσλ.
4. Τν Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ρξεκαηνδνηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα Π.Μ.Σ., ηα
νπνία εληάζζνληαη ζην πιαίζην επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο, πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε
απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ηελ
πξνψζεζε ζεκάησλ εζληθνχ ελδηαθέξνληνο ή ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ ελίζρπζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ή άιισλ ιφγσλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Με απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη επίζεο εθάζηνηε ε δηαδηθαζία, νη φξνη
θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θάζε επί κέξνπο ρξεκαηνδφηεζεο.

Άξζξν 7
Γηάξθεηα Π.Μ..
1. Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ελφο Π.Μ.Σ. είλαη ην πνιχ νθηψ (8) έηε θαη πξνβιέπεηαη ζηελ εγθξηηηθή
ππνπξγηθή απφθαζε. Τν αξγφηεξν ην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε απφθαζε ηεο
Σ.Δ.Σ. κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο, κπνξεί λα δεηείηαη παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ ίδηα απφθαζε.
2. Γηα ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο παξάηαζεο ηνπ Π.Μ.Σ., πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί
απαξαίηεηα αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο, ε ιεηηνπξγία ηνπ
Π.Μ.Σ. κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην πνιχ γηα έλα (1) αθφκε έηνο, κεηά απφ εηδηθή έθζεζε ηνπ
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Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηελ νπνία γίλεηαη ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηειέζηεθε
θαη αλαθέξνληαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί, νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ
παξάηαζή ηνπ, ε βησζηκφηεηά ηνπ θαη γεληθά ζηνηρεία πνπ αηηηνινγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
παξάηαζεο.
Άξζξν 8
Πόξνη ησλ Π.Μ.. − Γηαρείξηζε εζόδσλ
1. α) Πφξνη ησλ Π.Μ.Σ. κπνξεί λα είλαη δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα, ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα γεληθά, λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ή πφξνη απφ εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, επηρνξεγήζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη δίδαθηξα.
β) Τα Π.Μ.Σ. δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηελ
ππνπξγηθή απφθαζε έγθξηζήο ηνπο, ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο βάζεη θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
νηθείνπ
Τκήκαηνο ζχκθσλα κε ην λ. 3374/2005 θαη ηνπ θαζελφο Π.Μ.Σ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
2. Ζ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ Π.Μ.Σ. γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο
(Δ.Λ.Κ.Δ.) θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο:
α) 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο − απνδεκηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ,
ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο,
θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ.
ή ηεο Δ.Γ.Δ. β) 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Π.Μ.Σ. θαη γ)
10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. Ζ αλσηέξσ θαηαλνκή δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ρνξεγίαο ή
δσξεάο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θαζψο θαη γηα θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
3. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη ζηε Γ.Σ.Δ.Σ., ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.

Άξζξν 9
Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή
1. α) Ο ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιιεη ζρεηηθή
αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, ζην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα εθπνλήζεη ηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή, πξνζδηνξίδνληαο ζε γεληθέο γξακκέο ην αληηθείκελφ ηεο. Ζ Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο εμεηάδεη
αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε βάζε ηα
θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
β) Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ θάηνρνη Μ.Γ.Δ.
Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαη κεηά
απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. κπνξεί λα γίλεη δεθηφο σο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη κε
θάηνρνο Μ.Γ.Δ. Πηπρηνχρνη Τ.Δ.Η., Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ. ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί σο
ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κφλν, εθφζνλ είλαη θάηνρνη Μ.Γ.Δ.
2. Γηα θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα νξίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ
επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία κεηέρνπλ έλα (1) κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ
Τκήκαηνο ηεο βαζκίδαο ηνπ θαζεγεηή, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ή επίθνπξνπ θαζεγεηή, σο επηβιέπσλ,
θαη άιια δχν (2) κέιε, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Τκήκαηνο ηνπ ηδίνπ ή
άιινπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο
Α.Δ.Η., θαζεγεηέο Α.Σ.Δ.Η. ή κέιε Δ.Π. ησλ Τ.Δ.Η. θαη ηεο Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ
Α΄, Β΄ ή Γ΄ αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη
θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή
επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ. Κάζε
κέινο Γ.Δ.Π. κπνξεί λα επηβιέπεη κέρξη πέληε (5) ην πνιχ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο.
3. α) Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα θαζνξίδεη ην
ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
β) Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε
απφ ηξία (3) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο

32

επηηξνπήο. Με ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε παξάιιειε παξαθνινχζεζε
θαη επηηπρήο πεξάησζε νξγαλσκέλνπ θχθινπ καζεκάησλ ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο.
γ) Γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ γίλνληαη δεθηνί θαη‟ εμαίξεζε ρσξίο λα είλαη θάηνρνη Μ.Γ.Δ.,
ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1β΄ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην ειάρηζην ρξνληθφ φξην γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ
ηνλ νξηζκφ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο
ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη νξγαλσκέλν θχθιν καζεκάησλ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γ.Σ.Δ.Σ. ζηα πιαίζηα
ηνπ Π.Μ.Σ. Ο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο θχθινπ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ππνινγίδεηαη ζηνλ
ειάρηζην
ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.
δ) Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο έρεη ππνρξέσζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο ζην Τκήκα, ζην νπνίν εθπνλεί ηε δηαηξηβή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ ηδξχκαηνο.
ε) Με πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο θαη θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ε
επηθνπξία κειψλ Γ.Δ.Π. ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν κε σξηαία αληηκηζζία πνπ
επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο.
ζη) Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ππνβάιιεη
έθζεζε
πξνφδνπ ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο.
4. α) Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, νξίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ
νπνία κεηέρνπλ θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Τέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε
ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π., εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δχν
(2) πξέπεη λα αλήθνπλ ζην νηθείν Τκήκα. Τα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη κέιε
Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ
νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο Α.Δ.Η., θαζεγεηέο Α.Σ.Δ.Η. ή κέιε Δ.Π. ησλ Τ.Δ.Η. θαη ηεο Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ. ή
εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄ αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Όια ηα κέιε ηεο επηακεινχο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ
νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπφλεζε ηε δηαηξηβή ηνπ.
β) Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αλαπηχζζεη ηε δηαηξηβή ηνπ, δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο επηακεινχο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θξίλεη ην πξσηφηππν ηεο δηαηξηβήο θαη θαηά πφζνλ απηή
απνηειεί ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε
γλψκε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κειψλ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ζ αλαγφξεπζε ηνπ
ππνςεθίνπ ζε δηδάθηνξα γίλεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. Τα ζρεηηθά κε ηελ αλαγφξεπζε θαζνξίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
γ) Με απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. νξίδεηαη ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο ή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
5. α) Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο γηα απφθηεζε Μ.Γ.Δ. θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ δελ έρνπλ
πγεηνλνκηθή θάιπςε δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο ηζρχεη θαη γηα
ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
β) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2640/1998 (ΦΔΚ 206 Α΄) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα απφθηεζε Μ.Γ.Δ. ή ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, ζε πεξίπησζε πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο.
γ) Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 2413/1996 (ΦΔΚ 124 Α΄) γηα ηε ρνξήγεζε θνηηεηηθψλ δαλείσλ.

Άξζξν 10
Π.Μ.. ειιεληθώλ Α.Δ.Η. ζηελ αιινδαπή θαη θνηλά Π.Μ..
κεηαμύ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ Α.Δ.Η.
1. α) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ κφλα ηνπο, ή ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο,
απηνδχλακα απηνρξεκαηνδνηνχκελα Π.Μ.Σ. ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά, ην ίδξπκα ή
ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη
βησζηκφηεηαο ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, νη δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, νη
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ελδερφκελεο ζπλεξγαζίεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, ε
κεηαθίλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ν ηχπνο ηνπ ρνξεγνχκελνπ ηίηινπ, ε νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζπγθξφηεζε ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, ε γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη
θάζε άιιν ζέκα πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
β) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε αλαγλσξηζκέλα νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο
αιινδαπήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνηλψλ Π.Μ.Σ. γηα ρνξήγεζε Μ.Γ.Δ. Γηα ηα θνηλά απηά
Π.Μ.Σ. θαηαξηίδεηαη Δηδηθφ Πξσηφθνιιν Σπλεξγαζίαο (Δ.Π.Σ.) κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
ηδξπκάησλ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, νη
πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, ε
κεηαθίλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ θνηηεηψλ, ε ρνξήγεζε εληαίνπ ηίηινπ ή ρσξηζηνχ
ηίηινπ απφ θάζε ίδξπκα, ν ηχπνο ηνπ ρνξεγνχκελνπ ηίηινπ, ε ζπγθξφηεζε ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ κε
αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο απηψλ ηεο εηδηθήο δηαηκεκαηηθήο επηηξνπήο ησλ δηηδξπκαηηθψλ
πξνγξακκάησλ ηεο εκεδαπήο, ε γιψζζα ή νη γιψζζεο δηδαζθαιίαο ή ζπγγξαθήο θαη θάζε άιιν ζέκα
πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θάζε ζπλεξγαδφκελεο ρψξαο. Τα αλσηέξσ γηα ην Δ.Π.Σ. ηζρχνπλ θαη ζηελ
πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Με ην Δ.Π.Σ. κπνξνχλ λα
νξίδνληαη πιελ ησλ άιισλ θαη ηα επηζηεκνληθά πεδία ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ.
γ) Τα Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε αλαγλσξηζκέλα νκνηαγή ηδξχκαηα
ηεο αιινδαπήο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κε ζπλεπίβιεςε.
δ) Τν Δ.Π.Σ. θαηαξηίδεηαη απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα, εγθξίλεηαη απφ ηηο Σ.Δ.Σ. απηψλ θαη
ππνβάιιεηαη απφ ηα Διιεληθά Ηδξχκαηα ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ
έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία γίλεηαη ε ηειηθή έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεξνπκέλσλ
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
ε) Σηηο πεξηπηψζεηο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νξίδεηαη έλαο επηβιέπσλ απφ θάζε
ζπλεξγαδφκελν ίδξπκα. Οη ζπλεπηβιέπνληεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνβιεπφκελε ηξηκειή
ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή. Τε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή επζχλε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο αλαιακβάλεη έλα εθ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ, πνπ νξίδεηαη ζην Δ.Π.Σ. Ζ δηαδηθαζία
εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, ην
ίδξπκα ηεο νπνίαο έρεη ηε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή επζχλε. Σην ίδξπκα απηφ γίλεηαη θαη ε ηειηθή
θξίζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηνπ λφκνπ απηνχ γηα ηελ
ειιεληθή πιεπξά, ή ηελ αληίζηνηρε επηηξνπή ηνπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ
φινη νη ζπλεπηβιέπνληεο. Σηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηνπο
ζπλεπηβιέπνληεο ηεο αιινδαπήο θαη έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ νξίδνληαη απφ ην
ζπλεξγαδφκελν ίδξπκα ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζην Δ.Π.Σ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο
κπνξεί λα ρνξεγείηαη εληαίν δηδαθηνξηθφ δίπισκα, ζην νπνίν γίλεηαη κλεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
ηδξπκάησλ ή ρσξηζηφ δηδαθηνξηθφ δίπισκα γηα ηνπο ππνςεθίνπο θάζε ρψξαο, ζην νπνίν φκσο γίλεηαη
κλεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Δ.Π.Σ.
ζη) Μ.Γ.Δ. θαη Γ.Γ. πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζεσξνχληαη
απηνδηθαίσο σο ηζφηηκα κε ηα ρνξεγνχκελα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα, ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ
ηα θνηλά Π.Μ.Σ.
2. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ κε ην
άξζξν απηφ δήηεκα.
Άξζξν 11
Δξεπλεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Ηλζηηηνύηα
1. α) Τα Δξεπλεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Ηλζηηηνχηα (Δ.Π.Η.) είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
(Ν.Π.Η.Γ.), ηα νπνία ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ έξεπλα ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο.
Τα Δ.Π.Η. ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Τκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ
Παλεπηζηεκίσλ θαη κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
κε επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη ζπιιφγνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Τα Δ.Π.Η. δελ αλήθνπλ ζην
δεκφζην ηνκέα, φπσο έρεη νξηνζεηεζεί απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
β) Ζ ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα Τκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπο Τνκείο ηνπο, φπσο επίζεο απφ ηα
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Δξγαζηήξηα θαη ηηο Κιηληθέο. Δηδηθφηεξα, ε ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. απνζθνπεί θαη ζηελ αλάπηπμε
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο δηεπηζηεκνληθνχ, δηαηκεκαηηθνχ ή δηαπαλεπηζηεκηαθνχ
ραξαθηήξα, πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο, ή ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ εζληθέο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ή ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ππνδνκέο
κεγάιεο θιίκαθαο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. απνζθνπεί θαη ζηελ εξεπλεηηθή
ππνζηήξημε ηνπ επηηεινχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηδίσο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, κε δηαζθάιηζε
απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη έξεπλαο.
γ) Ζ ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ έξεπλαο ηνπ νηθείνπ
Παλεπηζηεκίνπ ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Παλεπηζηεκίσλ.
δ) Σηα Δ.Π.Η. κπνξεί λα εθπνλείηαη κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Γ.Σ.Δ.Σ.
ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ή νη Γ.Σ.Δ.Σ. ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ην Δ.Π.Η. Τκεκάησλ δχλαληαη λα
απνθαζίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ελφο (1) εξεπλεηή, πνπ είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ζηηο
νηθείεο ηξηκειείο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο θαη ζηηο αληίζηνηρεο επηακειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο.
2. Τα Δ.Π.Η. ηδξχνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηα ηελ ίδξπζε Δ.Π.Η.
απαηηείηαη πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο θαη έγθξηζε ηεο Σ.Δ.Σ.
3. Σηνηρεία θάζε πξφηαζεο γηα ηελ ίδξπζε Δ.Π.Η., ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ζην ζρεηηθφ πξνεδξηθφ
δηάηαγκα, είλαη ηδίσο ηα αθφινπζα:
α) Τν αληηθείκελν, ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ε έδξα ηνπ.
β) Ζ ζρέζε ηνπ κε ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ.
γ) Οη ηνκείο αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
δ) Οη θνξείο, ηα ζπλεξγαδφκελα λνκηθά θαη ηπρφλ θπζηθά πξφζσπα θαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο ηνπο.
ε) Μειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο θαη έθζεζε ζπκβαηφηεηαο κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη
ηνλ αθαδεκατθφ−αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
Παλεπηζηεκίσλ.
ζη) Ζ αξρηθή ρξνληθή δηάξθεηα, ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή θαηάξγεζεο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα
ηεο αμηνιφγεζεο, νη ρψξνη θαη ε ππάξρνπζα ή αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαζψο θαη νη πεγέο
θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλαιπηηθά.
δ) Τα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ Δ.Π.Η.
ε) Τα πξνζφληα, νη δηαδηθαζίεο πιήξσζεο θαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξία
θαη εηδηθφηεηα, ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ., νη απνδνρέο ηνπ Γηεπζπληή θαη γεληθά θάζε ζέκα
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Π.Η.
4. α) Τν Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεί βάζεη θξηηεξίσλ
πνηφηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ νηθείσλ Τκεκάησλ, ζχκθσλα κε ην λ.
3374/2005, ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δ.Π.Η., ηα νπνία εκπίπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο
επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα.
β) Τα Δ.Π.Η. ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζηα Παλεπηζηήκηα, κε ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα,
πνζνζηφ ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηνπο απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ θάζε είδνπο εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, εθηφο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θξαηηθή ή θνηλνηηθή επηρνξήγεζε ή
αθνξνχλ ζηηο ππνδνκέο ηνπο ή δίλνληαη εηδηθά ζην Δ.Π.Η. γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ. Τν ελ ιφγσ
πνζνζηφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 15% ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηνπο, θαζνξίδεηαη
κε απφθαζε ηεο Σ.Δ.Σ. θάζε ηδξχκαηνο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαηά πφζν ην Δ.Π.Η. ρξεζηκνπνηεί ή φρη
ππνδνκέο ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τν αλσηέξσ πνζφ, πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηα Δ.Π.Η. ζηα
ζπλδεδεκέλα ηδξχκαηα, θαηαηίζεηαη εηεζίσο ζηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ησλ
νηθείσλ ηδξπκάησλ.
γ) Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Δ.Π.Η., κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία
θαηαγξάθνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθψλ
Υπνζέζεσλ ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο θαη κεηέρνπλ δχν ππάιιεινη ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ
ηδξχκαηνο, νξηδφκελνη απφ απηφλ. Τα ελαπνκέλνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηέξρνληαη ζην νηθείν
ίδξπκα.
δ) Τα Δ.Π.Η. κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ
ηνκέα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην
Αλαθνξάο (Δ.Σ.Π.Α.) θαη λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη
Ν.Π.Η.Γ. ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο
θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ηα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα απηά κπνξνχλ επίζεο λα αλαζέηνπλ
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απεπζείαο ζε Δ.Π.Η. έλαληη ακνηβήο έξγν παξνρήο αγαζψλ, ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ εθαξκνζκέλεο
έξεπλαο. Γηα ηελ αλάζεζε θαηαξηίδεηαη ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε, ζηελ νπνία νξίδνληαη νη φξνη
εθηέιεζήο ηεο θαη νη ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.
5. α) Τν Δ.Π.Η. δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Γ.Σ.) πνπ απνηειείηαη απφ:
αα) Τνλ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Π.Η. αβ) Τξία (3) κέιε Γ.Δ.Π. θάζε Τκήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην Δ.Π.Η.,
ηνπ ίδηνπ ή ηνπ ζπγγελέζηεξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ θαιχπηεη ην
Δ.Π.Η., ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Τκεκάησλ ηα νπνία
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηξηψλ
(3) ή πεξηζζφηεξσλ
Τκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ ίδξπζε Δ.Π.Η., θάζε Τκήκα ζπκκεηέρεη ζην Γ.Σ.
κε έλα (1) ή δχν (2) ην πνιχ κέιε Γ.Δ.Π., φπσο θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα
ίδξπζήο ηνπ αγ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν θάζε θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζην Δ.Π.Η. αδ) Έλαλ (1) εξεπλεηή
ηνπ Δ.Π.Η.
β) Ζ ζεηεία ηνπ Γ.Σ. είλαη ηεηξαεηήο.
6. α) Τν Γ.Σ. απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηλζηηηνχηνπ,
ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο, ζηε δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ θαη γεληθά γηα θάζε ελέξγεηα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα
ίδξπζεο θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
β) Ζ Σ.Δ.Σ. ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ ηδξπκάησλ νξίδεη ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο, θξίζεο θαη
επηινγήο θαη δηνξίδεη έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή ελφο απφ ηα Τκήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην Ηλζηηηνχην σο Γηεπζπληή ηνπ Δ.Π.Η. κε ηεηξαεηή ζεηεία, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Γ.Σ.Δ.Σ. ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ Τκεκάησλ, ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ζην Γ.Σ. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ην
κέινο Γ.Σ. πνπ ζα αλαπιεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο. Ο Γηεπζπληήο αζθεί ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην Γ.Σ. θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Π.Η. Ο
θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελνο Γηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη επηζηήκνλαο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, λα
έρεη πείξα θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ηνκείο πνπ εληάζζνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ηλζηηηνχηνπ θαη γεληθά λα έρεη εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ έξγν κε δηεζλή αλαγλψξηζε. Ζ ζεηεία
ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
γ) Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.Σ. θαη γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πξχηαλε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο. Σε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ ίδξπζε
Δ.Π.Η., κε ην ηδξπηηθφ πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδεηαη ην ίδξπκα εθείλν, ε Σ.Δ.Σ. ηνπ νπνίνπ δηνξίδεη
ηνλ Γηεπζπληή απφ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ νπνίνπ
γίλνληαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ
Γ.Σ. θαη ν δηνξηζκφο ηνπ Γηεπζπληή.
7. α) Δληφο εμακήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ
Πξχηαλε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.Σ. θαη ην δηνξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή
εθδίδεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Π.Η. κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. θαη έγθξηζε ηεο
Σ.Δ.Σ.
β) Τν εξεπλεηηθφ θαη άιιν έξγν ησλ Δ.Π.Η. ππφθεηηαη ζε αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3374/2005, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε επί κέξνπο
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.
γ) Αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηα Δ.Π.Η. ππνρξενχληαη
λα ππνβάιινπλ πξνο ην Τκήκα, ηε Σχγθιεην θαη ην Υπνπξγείν
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο πιήξε απνινγηζκφ ηνπ
εξεπλεηηθνχ θαη άιινπ έξγνπ πνπ επηηειέζηεθε απφ απηά. Ο ζρεηηθφο απνινγηζκφο θνηλνπνηείηαη ζηε
Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΓΗ.Π.) ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο.
8. α) Τν πξνζσπηθφ ησλ Δ.Π.Η. δηαθξίλεηαη ζε εξεπλεηηθφ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ. Σην ηερληθφ
πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη εηδηθνί ηερληθνί πνπ θαηέρνπλ πηπρίν
Α.Δ.Η. θαη δηαζέηνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ππνδνκήο θαη ππνζηήξημεο ηεο έξεπλαο
θαη ηεο ηερλνινγίαο.
β) Τν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ.
γ) Οη ζέζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Δ.Π.Η. κπνξνχλ λα
πιεξνχληαη κε απνζπάζεηο κφληκσλ ηερληθψλ ή δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ,
εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ή εξεπλεηψλ απφ ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ λ.π.δ.δ. ή λ.π.η.δ. ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη ηνπ νηθείνπ
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θνξέα εθπξνζψπεζήο ηνπ θαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ κηζζνδνζία θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο
γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δ.Π.Η. Οη απνζπάζεηο
γίλνληαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία.
9. Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Δ.Π.Η. δχλαηαη λα ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο ζε ζπλεξγαδφκελνπο κε ην
Δ.Π.Η. κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα ηελ εθπφλεζε Μ.Γ.Δ. ή Γ.Γ.
10. α) Τα πθηζηάκελα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ Δ.Π.Η. απαηηείηαη απαξαηηήησο λα
έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζήο ηνπο εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαξγείηαη ην Δ.Π.Η.
β) Τα Δ.Π.Η. ηα νπνία πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ιεηηνπξγνχλ γηα
δχν (2) ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Δληφο ηνπ
ρξφλνπ απηνχ πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
γ) Τν ππεξεηνχλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θάζε θαηεγνξίαο ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ Δ.Π.Η., ζε
πεξίπησζε θαηαξγήζεσο απηψλ, κεηαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ζην Α.Δ.Η. κε
ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ην Δ.Π.Η. ή ζε άιια Α.Δ.Η. ή ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
Άξζξν 12
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο − Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο
1. Γίδαθηξα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ή θαηαβάιινληαη γηα Π.Μ.Σ. πνπ ζπζηήζεθαλ κε βάζε ην λ.
2083/1992 (ΦΔΚ 159 Α΄), θαη ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ ή θαηαβάιινληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ Π.Μ.Σ. ζε κέιε Γ.Δ.Π. θαη ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ νηθείνπ ή άιισλ Α.Δ.Η., δελ
αλαδεηνχληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα εηζπξάηηνληαη ή λα θαηαβάιινληαη λνκίκσο, εθφζνλ ππήξμαλ
ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Σ.Δ.Σ. ή ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Α.Δ.Η., πξνθεηκέλνπ πεξί
δηαπαλεπηζηεκηαθψλ Π.Μ.Σ., ή ηα δίδαθηξα θαη νη ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη
ζηηο ζρεηηθέο ηδξπηηθέο−εγθξηηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3187/2003 (ΦΔΚ 233 Α΄), φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3413/2005 (ΦΔΚ 278 Α΄), απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10, 11, 12, 13, 14 παξ. 1 θαη 17 ηνπ λ. 2083/ 1992,
φπσο ίζρπαλ, ην άξζξν 23 ηνπ λ. 3404/ 2005, θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ είλαη
αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή αθνξά ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ
απηφλ. Οη δηαηάμεηο φκσο απηέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζε Π.Μ.Σ. θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη δεθηνί
πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ην αλψηεξν γηα κηα ηξηεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ.
3. Τα ήδε πθηζηάκελα Π.Μ.Σ. ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Π.Μ.Σ. ζχκπξαμεο ησλ Τ.Δ.Η. θαη ηεο
Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ. κε Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, εάλ εληφο δχν
(2) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δελ έρνπλ
πξνζαξκνζζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ.
4. Οη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζηαο Υγείαο, πνπ ρνξεγνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2194/1994 (ΦΔΚ 34 Α΄) θαη ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2517/ 1997 (ΦΔΚ 160 Α΄), δηάξθεηαο ελφο (1) ή δχν (2) εηψλ αλάινγα κε ην
πξφγξακκα, είλαη ηζφηηκνη πξνο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο εηδίθεπζεο ησλ Α.Δ.Η. Τν πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηεο Σρνιήο ππφθεηηαη ζε αμηνιφγεζε θαη‟ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3374/
2005, εληφο δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σε αμηνιφγεζε ππφθεηηαη επίζεο
θάζε λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ή παξάηαζε ιεηηνπξγνχληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εληφο δηεηίαο απφ
ηελ έγθξηζή ηνπ ή απφ ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζήο ηνπ.
5. Σην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2083/1992 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην
πνπ έρεη σο εμήο: «Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ζεηεία ηνπ δηεπζπληή απηνχ ιήγεη κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.
ηνπ Τκήκαηνο, κε ηελ νπνία ε δηεχζπλζε ηεο θιηληθήο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ αλαηίζεηαη ζε κέινο Γ.Δ.Π.
πνπ έρεη δηνξηζηεί ζην κεηαμχ ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή ηνπ αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
θαη αλήθεη ζηνλ νηθείν ηνκέα ή ζην νηθείν ηκήκα.»
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Β. ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Τν Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:
1. Τνπ άξζξνπ 5 ηδίσο παξ. 3 δ ηνπ Ν. 2083/92 (Α΄ 159).
2. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (άξζξν 29Α ηνπ Ν. 1558/85, φπσο απηφ
πξνζεηέζε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/92 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ Ν.
2469/97 (Α΄ 38).
3. Τελ απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζπλεδξίαζε
287/17.12.2001), απνθαζίδνπκε:
«Δγθξίλνπκε κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
ζρεηηθά κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, σο αθνινχζσο:
«ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ»
Άξζξν 1
Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Π.Μ.Σ. ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 2083/92 άξζξ. 10-14, 2327/95 άξζξν 6 παξ. 2, 2454/97 άξζξν 6 θαη 2916/01
άξζξν 5 παξ. 12γ φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
Άξζξν 2
Τα φξγαλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Π.Μ.Σ. είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 3
1.Τα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά ή θαη ζε θαη' επηινγήλ πνπ επηιέγνληαη
απφ θαηάινγν καζεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο
δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη Σεκηλάξηα θαη Πξαθηηθή Δμάζθεζε.
2. Γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο πξνθεξχζζεηαη απφ ηα Τκήκαηα ν νξηδφκελνο απφ απηά αξηζκφο ζέζεσλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε.
3. Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζεζκίαο ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Τκεκάησλ πνπ πξνθεξχζζνπλ ηηο ζέζεηο.
Άξζξν 4
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε Σχγθιεην θαη ζηε Σχγθιεην Δηδηθήο Σχλζεζεο, θαζψο
θαη ζηηο Γ.Σ. ησλ Τκεκάησλ θαη ζηηο Γ.Σ.Δ.Σ., ηνπ Γ.Σ. ησλ Τνκέσλ. Σπκκεηέρνπλ επίζεο ζηηο
εθινγέο ησλ Πξπηαληθψλ αξρψλ θαη ησλ Πξνέδξσλ Τκεκάησλ πνπ αλήθνπλ κε ηα εθάζηνηε
πξνβιεπφκελα πνζνζηά. Οη εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα φξγαλα πνπ ζπκκεηέρνπλ
ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ζχιινγφ ηνπο.
Άξζξν 5
1. Οη Οδεγνί ησλ πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαη ησλ Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα φξγαλα ησλ Τκεκάησλ πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, λα κελ αληίθεηληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα
ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα γηα θάζε Τκήκα ζέκαηα.
2. Οη αλσηέξσ Οδεγνί ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ή αλαζεψξεζε ζηηο Δηδηθέο Γηαηκεκαηηθέο
Δπηηξνπέο (Δ.Γ.Δ) πξνθεηκέλνπ γηα δηαηκεκαηηθέο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ζηηο Γ.Σ.Δ.Σ. κέζα
ζηνλ κήλα Απξίιην εθάζηνπ έηνπο.
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3. Οη λένη Οδεγνί Μ.Σ. εγθξίλνληαη κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο Μαΐνπ εθάζηνπ έηνπο
θαη παξαδίδνληαη ζηελ Πξπηαλεία πξνο έιεγρν θαη εθηχπσζε.
4. Ζ εθηχπσζε ησλ Οδεγψλ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα Μαΐνπ-Ηνπιίνπ,
ψζηε λα πεξηέξρνληαη ζηα Τκήκαηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ Αθαδεκατθνχ έηνπο.
Άξζξν 6
1. Σε φια ηα πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ γίλνληαη θαη' αξρήλ δεθηνί σο ππνςήθηνη κεηά
απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε:
α) Απφθνηηνη ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη άιισλ Γεσπνληθψλ Τκεκάησλ
Παλεπηζηεκίσλ ή ΤΔΗ ηεο ρψξαο.
β) Απφθνηηνη Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, θπξίσο ζεηηθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο.
γ) Απφθνηηνη Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ζεηηθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο κε ζπνπδέο
αλαγλσξηζκέλεο θαη ηζφηηκεο Διιεληθψλ Α.Δ.Η.
δ) Οη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ ηειεηφθνηηνη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
Ηδξπκάησλ, εθφζνλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο θξίζεο γηα επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξνζθνκίζνπλ ηα
αληίζηνηρα πηπρία ησλ ή αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο ησλ νηθείσλ Ηδξπκάησλ φηη πεξάησζαλ κε επηηπρία
ηηο πηπρηαθέο ηνπο εμεηάζεηο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ην πηπρίν ηνπο πξνζθνκίδεηαη ζην ίδξπκα
εληφο (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ρνξήγεζήο ηνπ.
2. Πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζε πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ είλαη ε θαηνρή ηεο γλψζεο ηνπ
αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ, πνπ πεξηέρεη έλα ζχλνιν πξναπαηηνχκελσλ πξνπηπρηαθψλ
καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ην επξχηεξν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ησλ Τκεκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ην
Μ.Γ.Δ.
3. Τα αλσηέξσ απνδεηθλχνληαη είηε κε αλαιπηηθά πεξηερφκελα πξνεγνχκελσλ ζπνπδψλ θαη
ππνκλήκαηα ζηαδηνδξνκίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, είηε κε πξνεγγξαθή ηνπ γηα παξαθνινχζεζε
θαη επηηπρή εμέηαζε ζε καζήκαηα ηνπ πεληαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
πνπ θαζνξίδεη ην αξκφδην φξγαλν εθάζηνπ Τκήκαηνο.
4. Λακβάλνληαη ππφςε (ζπκπιεξσκαηηθά) θαη:
α) Ο γεληθφο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ.
β) Ζ βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
γ) Ζ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ πξνβιέπεηαη, ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν.
δ) Ζ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ.
ε)Ζ ρξήζε Ζ/Υ.
ζη) Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
δ) Τν απνηέιεζκα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ Μ.Φ. ζηηο εμεηάζεηο γεληθψλ γλψζεσλ
πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζε ηξία (3) ην πνιχ καζήκαηα πνπ νξίδεη ε Γ.Σ.Δ.Σ. ή ε Δ.Γ.Δ. Απφ ηηο
δηαηάμεηο απηέο δελ εμαηξνχληαη απηνί, νη νπνίνη έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί επηηπρψο ζηηο
εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο ηνπ Η.Κ.Υ., νη νπνίνη ππνρξενχληαη επίζεο λα αθνινπζήζνπλ ηελ σο άλσ
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εηζαθηέσλ ζηα Π. Μ.Σ.
ε) Γεληθή πξνυπφζεζε επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ Μ.Φ. είλαη ε επαξθήο γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο θαη
θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο.
ζ) Σηελ πξνθήξπμε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη κία δεχηεξε μέλε γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ε
Γαιιηθή, Γεξκαληθή θαη ε Ηηαιηθή.
η) Ο βαζκφο θαη ν ηξφπνο δηαπίζησζεο ηεο επάξθεηαο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαζνξίδεηαη ζηελ
ζρεηηθή πξνθήξπμε.
ηα) Σπλέληεπμε.
ηβ) Οη αιινδαπνί ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ Διιεληθή γιψζζα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε πηπρίν ή
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή Απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ
Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο.
ηγ) Τπρφλ ππνηξνθίεο ηνπ Η.Κ.Υ.
4. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα θάζε κηα απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο Δηδηθήο Σχλζεζεο ή ηεο Δ.Γ.Δ. θάζε Τκήκαηνο.
Άξζξν 7
1. Ψο γιψζζα δηδαζθαιίαο ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ θαζνξίδεηαη ε Διιεληθή.
2. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί ζηελ εγθξηηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο λα
πξνβιεθζεί σο γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ε Αγγιηθή Γιψζζα γηα αιινδαπνχο θνηηεηέο θαη
δηδάζθνληεο.
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Άξζξν 8
1. Οη δηδάζθνληεο θαζνξίδνληαη ζηελ εγθξηηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπκθσλία
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2083/1992.
2. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαθείο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ άξζξνπ 38, θαη νη εξγαζίεο ησλ Μ.Φ. είλαη ππνρξεσηηθέο.
Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη εμαηξεηηθά ζνβαξφο θαη ηεθκεξησκέλνο ιφγνο αδπλακίαο παξνπζίαο
Μ.Φ. είλαη δπλαηφλ λα δηθαηνινγεζνχλ απνπζίεο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ην 1/5 ησλ καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
3. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο Μ.Φ. ή ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απνπζίαο απηφο έρεη ην δηθαίσκα λα
επαλαιάβεη ην κάζεκα, άπαμ, ζε επφκελε πεξίνδν.
Άξζξν 9
1. Ζ βαζκνινγία ζηα καζήκαηα γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 0-10 κε βάζε επηηπρίαο θαη' ειάρηζηνλ ην 6.
2. Ο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε, αιιά θαη απφ αζθήζεηο θαη ινηπέο
εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ζρεηηθή βαξχηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζε
θάζε κάζεκα απφ ηνλ αξκφδην δηδάζθνληα θαη δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ηνπ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ
βαζκνχ ηνπ καζήκαηνο.
Τα απνηειέζκαηα εθδίδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ηειηθήο
εμέηαζεο.
3. Ζ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ή Μεηαπηπρηαθήο
Γηαηξηβήο γίλεηαη απφ ην θνηηεηή ζε αλνηθηφ αθξναηήξην θαη ε εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ
Πεληακειή
Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή
κειψλ Γ.Δ.Π., απφ ηα νπνία ην έλα είλαη ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο, θαη δχν κέιε ηεο Σ.Δ. Ζ επηινγή
ησλ άιισλ δχν κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γίλεηαη απφ ηελ Γ.Σ.Δ.Σ. ή ηελ Δ.Γ.Δ., κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, κε βαζηθφ θξηηήξην ηε ζπγγέλεηα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ κε ην πεδίν έξεπλαο ηνπ ζέκαηνο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 3α θαη 5β ηνπ Ν.
2083/92. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη κε ηελ θιίκαθα 0-10 κε πξνβηβάζηκν βαζκφ ίζν
ηνπιάρηζηνλ κε έμη θαη κηζφ (6,5). Σε πεξίπησζε απνηπρίαο, ν θνηηεηήο κπνξεί λα επαλεμεηαζζεί γηα
κηα αθφκε θνξά φρη λσξίηεξα απφ 3 κήλεο νχηε αξγφηεξα απφ έμε κήλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε
εμέηαζε. Σε πεξίπησζε δεχηεξεο απνηπρίαο ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην πξφγξακκα κεηά απφ
απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ.
4. Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ Μ.Γ.Δ. ζα πξνθχπηεη απφ ην βαζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη ηνλ
βαζκφ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ή Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο. Ο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο φισλ
ησλ καζεκάησλ ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2/3 θαη ν βαζκφο ηεο δηαηξηβήο επί 1/3.
5. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη πξναγσγηθφο βαζκφο ζε φια ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα
θαη ζηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία.
6. Αλ ηνχην δελ επηηεπρζεί κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ν Μ.Φ. δηθαηνχηαη απινχ
πηζηνπνηεηηθνχ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ φπνπ έιαβε πξναγσγηθφ βαζκφ θαη
απνρσξεί.
7. Ζ ηειηθή εθηίκεζε ηεο επηηπρνχο ή κε επίδνζεο ηνπ θνηηεηή ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη απφ
ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
Άξζξν 10
1. Κάζε Μ.Φ. ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη Γηπισκαηηθή εξγαζία εξεπλεηηθνχ ή ζπλζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ε νπνία νξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα νξηζζεί επηβιέπσλ ν ίδηνο Καζεγεηήο γηα πεξηζζφηεξνπο ησλ 4 θνηηεηψλ.
Τν ζέκα ηεο εξγαζίαο εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο ή ηελ Δ.Γ.Δ., ηνπ
νηθείνπ Τκήκαηνο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.
2. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ν θνηηεηήο κπνξεί λα επαλεμεηαζζεί γηα κία αθφκε θνξά ελψπηνλ ηεο
απηήο Δπηηξνπήο κεηά απφ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ θαη φρη αξγφηεξα ησλ έμη (6) κελψλ.
Σε πεξίπησζε δεχηεξεο απνηπρίαο ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην πξφγξακκα κεηά απφ απφθαζε ηεο
Γ.Σ.Δ.Σ.
3. Σηελ Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο ή ζηελ Δ.Γ.Δ. θαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε αλαγηγλψζθεηαη ην
πξαθηηθφ ηεο επηηπρνχο εμέηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Ο ππνςήθηνο θαιείηαη λα αλαγλψζεη ηελ ζρεηηθή
θαζνκνιφγεζε θαη ν παξηζηάκελνο Πξχηαλεο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ αλαγνξεχεη ηνλ
ππνςήθην θαη απνλέκεη ηνλ ζρεηηθφ ηίηιν.
Τν Μ.Γ.Δ. ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν
Γξακκαηείαο ηνπ Γ.Π.Α. θαη ζθξαγίδεηαη κε ηελ κεγάιε ζθξαγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο. Σε πεξίπησζε
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δηαηκεκαηηθνχ Μ.Γ.Δ. απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ Τκεκάησλ θαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ.Δ. θαη εάλ είλαη Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Μ.Γ.Δ. απφ ηνπο Πξπηάλεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ΑΔΗ.
Άξζξν 11
Οη ππνςήθηνη δηπισκαηνχρνη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο πνπ πεξαηψλνπλ επηηπρψο
ηελ
φιε
δηαδηθαζία
δνθηκαζίαο,
δίδνπλ
πξν
ηεο
αλαγνξεχζεψο
ηνπο, ηελ σο έπεηαη θαζνκνιφγεζε αλαηείλνληαο ην δεμί ρέξη…
«Τνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο πεξί ησλ Γεσπνληθψλ Δπηζηήκσλ αμησζείο, φξθνλ πξν
ηνπ Πξπηάλεσο νκλχσ θαη πίζηηλ θαζνκνινγψ ηελ δε
Θα ππεξεηήζσ εηο ηελ δσήλ κνπ ηελ επηζηήκελ ηαχηελ κεηέξα θαη ηξνθφλ πάζεο επηζηήκεο θαη
ηέρλεο θαη παληφο πνιηηηζκνχ κε θνζκηφηεηα εζψλ θαη ζεκλφηεηα ηξφπσλ θαη κε φζελ κνη είλαη
δπλαηφλ ελζεξκνηέξαλ αθνζίσζηλ. Θα ηελ πξναγάγσ επί ην ηειεηφηεξνλ θαη ζα ηελ αγιαΐζσ επί ην
ιακπξφηεξνλ δηα ηελ νινλέλ επί πεξηζζνηέξνπο εμάπισζηλ ηνπ ζείνπ θσηφο ηεο αιεζείαο θαη ζ'
απνθχγσ λα επηδεηθλχσ θελφζνθνλ πξνπέηεηαλ, αληηζηξαηεπφκελνο εηο ηαο νξζάο δηδαζθαιίαο ησλ
άιισλ θαη λα δηδάζθσ αληίζεηα ησλ φζσλ ν ίδηνο θαιψο πηζηεχσ, θαπειεχσλ ηελ επηζηήκελ ή
θαηαηζρχλσλ ηνπ επηζηήκνλνο ην πςειφλ ιεηηνχξγεκα. Δηο ηελ επίζεκνλ ηεο ψξαο ηαχηεο ππφζρεζίλ
κνπ είζε λα κνπ είλαη ν Θεφο αξσγφο θαζ' φιελ κνπ ηελ δσήλ».
Άξζξν 12
Γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ απαηηείηαη θαη' αξρήλ
αίηεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη εληφο κελφο απφ ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ., γηα ζέζε ππνςεθίνπ
δηδάθηνξα θαηφρνπ δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 7.
1. Δηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο ζηνπο Οδεγνχο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
2. Ζ ηειηθή θξίζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή ρσξίο βαζκνινγία ή ηδηαίηεξε δηάθξηζε, ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο γίλεηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 12 (παξ. 5β) ηνπ Ν. 2083/1992 επηακειή
επηηξνπή. Ζ επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή νθείιεη λα ηεξεί πξαθηηθά ζηα νπνία πεξηέρνληαη
απαξαηηήησο θαη νη γλψκεο φισλ ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ πξσηνηππία ηεο θξηλφκελεο δηαηξηβήο θαη γηα
ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε κίαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
θξίλεηαη ην θαηά πφζν απηή είλαη πξσηφηππε θαη πξνάγεη ηελ επηζηήκε, φπσο επίζεο θαη ην θαηά
πφζν ζπλίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα νξηζκέλνπ εηδηθνχ ζέκαηνο πνπ παξνπζηάδεη επηζηεκνληθή
ελφηεηα, απηνηέιεηα θαη αξηηφηεηα. Πξνο ηνχην απαηηείηαη ε αλαθνξά ζηε δηαηξηβή ησλ πεγψλ θαη ηεο
εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ζπγγξαθέαο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε δηάγλσζε ηεο
απζεληηθφηεηαο φζσλ αλαπηχζζνληαη ζηε δηαηξηβή, ε αμηνιφγεζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνζσπηθήο
ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπγγξαθέα ζε έθηαζε θαη ζε βάζνο θαη ε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο πεξί ηνπ εάλ ε
δηαηξηβή απνηειεί πξάγκαηη πξσηφηππε επηζηεκνληθή εξγαζία θαη πξνάγεη ηελ επηζηήκε. Δηδηθή
αηηηνιφγεζε απαηηείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο θξίζεο κηαο δηαηξηβήο.
3. Ζ απνλνκή ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο πξέπεη λα γίλεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ
2εηίαο, εθφζνλ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαηέρεη ζρεηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Τίηιν Δηδίθεπζεο θαη δελ
κπνξεί λα μεπεξλά ηελ 5εηία, απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζέκαηνο.
4. Τν Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην απνλέκεη:
α) Σηνπο Γεσπφλνπο θαηφρνπο Μ.Γ.Δ. ή ηζνηίκνπ δηπιψκαηνο, δηδαθηνξηθφ ηίηιν ησλ Γεσπνληθψλ
Δπηζηεκψλ.
β) Σηνπο πηπρηνχρνπο κε Γεσπφλνπο θαηφρνπο Μ.Γ.Δ. ή ηζνηίκνπ δηπιψκαηνο, ηνλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν
ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
5. Τν δηδαθηνξηθφ δίπισκα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνλ
Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο ηνπ Γ.Π.Α. θαη ζθξαγίδεηαη κε ηελ κεγάιε ζθξαγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο. Σηελ
πεξίπησζε δηαηκεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηζρχεη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ
παξφληνο.
6. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ πεξαηψλνπλ επηηπρψο ηελ φιε δηαδηθαζία δνθηκαζίαο δίδνπλ πξν ηεο
αλαγνξεχζεψο ηνπο ηελ σο έπεηαη θαζνκνιφγεζε αλαηείλνληαο ην δεμί ρέξη:
«Δπεηδή ην ζεπηφλ Γεσπνληθφλ Παλεπηζηήκηνλ ησλ Αζελψλ εηο ηνπο δηδάθηνξαο ησλ Γεσπνληθψλ
Δπηζηεκψλ ή ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ έζηεξμε λα δερζή θαη κε θαηαηάμε
θαζνκνινγψ ελψπηφλ ηνπ δεκνζία, ηαχηελ ηελ επίζεκνλ ππφζρεζηλ. Θα ππεξεηήζσ εηο ηελ δσήλ κνπ
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ηελ επηζηήκελ ηαχηελ κεηέξα θαη ηξνθφλ πάζεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο θαη παληφο πνιηηηζκνχ κε
θνζκηφηεηα εζψλ θαη ζεκλφηεηα ηξφπσλ θαη κε φζελ κνη είλαη δπλαηφλ ελζεξκνηέξαλ αθνζίσζηλ. Θα
ηελ πξναγάγσ επί ην ηειεηφηεξνλ θαη ζα ηελ αγιαΐζσ επί ην ιακπξφηεξνλ δηα ηελ νινλέλ επί
πεξηζζνηέξνπο εμάπισζηλ ηνπ ζείνπ θσηφο ηεο αιεζείαο. Καη ζ' απνθεχγσ λα επηδεηθλχσ θελφζνθνλ
πξνπέηεηαλ, αληηζηξαηεπφκελνο εηο ηαο νξζάο δηδαζθαιίαο ησλ άιισλ θαη λα δηδάζθσ αληίζεηα ησλ
φζσλ θαιψο πηζηεχσ, θαπειεχσλ ηελ επηζηήκελ ή θαηαηζρχλσλ ηνπ επηζηήκνλνο ην πςειφλ
ιεηηνχξγεκα. Δηο ηελ επίζεκνλ ηεο ψξαο ηαχηεο ππφζρεζίλ κνπ είζε λα κνπ είλαη ν Θεφο αξσγφο θαζ'
φιελ κνπ ηελ δσήλ».
Άξζξν 13
Ζ Υπεχζπλε Υπεξεζία δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θάζε Τκήκαηνο
θαιχπηεη θαηά θχξην ιφγν ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ Μ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο κε έκθαζε ζηηο
αθφινπζεο:
1) Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ ζέζεσλ
2) Παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ
3) Δγγξαθή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Μ.Φ.
4) Σχληαμε θαηαιφγνπ εγγξαθφκελσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα θαη καζήκαηα
5) Τήξεζε θαξηέιαο θαη ελεκέξσζε απηήο θαηά θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ
6) Σχληαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ
7) Έθδνζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ ρνξεγνχληαη κεηά
απφ αίηεζή ηνπο
8) Παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
9) Γηαδηθαζία απνλνκήο ηίηισλ θαη παξάδνζε πιήξνπο θαθέινπ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ
Ηδξχκαηνο
10) Ο Γξακκαηέαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ νξίδεηαη απφ ην Πξπηαληθφ
Σπκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ή Δ.Γ.Δ. θαη είλαη δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ Ηδξχκαηνο
κε πξνζφληα Γξακκαηέσο Τκήκαηνο ή ν Γξακκαηέαο Τκήκαηνο.
Άξζξν 14
1. Θέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ παξφληα γεληθφ
θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ξπζκίδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
2.Τν Κεθάιαην Ε΄ «ΜΔΤΑΠΤΥΦΗΑΚΔΣ ΣΠΟΥΓΔΣ» ηεο Β1/3/2.3.1990 ππνπξγηθήο απφθαζεο
«Έγθξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ»
θαηαξγείηαη.
3. Τν άξζξν 47 ηνπ Κεθαιαίνπ Ζ΄ «ΠΤΥΦΗΑ -ΤΗΤΛΟΗ», ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο απφθαζεο,
θαηαξγείηαη.
4. Τα άξζξα 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, θαη 59 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο
αλαξηζκνχληαη ζε 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 θαη 49 αληίζηνηρα.
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